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közlekedésBúCsú A MonoRi hElyi JáRATTól

Valamikor a hetvenes évek végén, bizo-
nyára valamiféle nagy keleti szocialista 
presztízsversenyben, Monoron is megin-
dult a nagyközségi helyi buszjárat. Hiszen 
gondolni lehetett, ahogy a lovaknak úgy 
a bicikliknek is hamarosan vége. 
 túl sok gazdasági alapja bizonyára ak-
kor sem volt, de jól mutatott. Egy járási köz-
pont, járási pártbizottsággal nem adhatta 
alább. Ha már nem könnyű Monorból vá-
rost csinálni, legalább addig is pöfög kör-
be az ikarusz – gondolhatták. Eleinte a 
szocialista brigádok olyasmit is vállalhat-
tak, hogy a kihasználás végett felszállnak 
olykor, kollektíven, és mennek egy megál-
lót, mondjuk az állomástól a kistói utcáig, 
aztán ott leszállnak. Mire elkészül az ün-
nepi fénykép, már meg is érkezik a válla-
lati busz, hogy visszavigye őket a munka-
helyükre, mondjuk a Maggyárba. 
 Mindenestre a helyi járat csavargott 
körbe-körbe évtizedekig, többnyire utas 
nélkül. a szocializmus belső égésű mo-
torja eközben viszont leégett. akkor 
még senki sem gondolta, hogy ennek ki-
hatása lehet egy ilyen fontos vívmányra, 
s hogy ez a kerengés valaha is abbama-
rad. (arra meg aztán végképp nem, hogy 
ezek az üresen járó buszok jóval hatéko-
nyabbak voltak a párturalom elleni ak-
namunkában, mint akárhány szamizdat-
terjesztő.) 

 jöttek aztán a változások, kiderült, 
hogy elvileg ez a busz is pénzbe kerül. 
a vállalat ezt szóba is hozta a kilencve-
nes évek végén, és kérte az önkormány-
zat anyagi támogatását a működtetés-
hez. az önkormányzat azonban nem állt 
kötélnek, így egyszer csak leállt a busz-
közlekedés. De ez a csend még minden-
kit megijesztett. (alighanem sok kistele-
pülés közös történetét meséljük most el, 
a csendet tehát nyugodtan beszorozhat-
juk mondjuk százzal, az már tényleg fe-
nyegetően nagy csend.) 
 Gyorsan kiderült a Volánnál, hogy ren-
des, kezes állami vállalat, és azért lehet 
úgy számolni, hogy a  veszteség ne is le-
gyen veszteség. Vagy legalábbis ne látsz-
szon. több is veszett Mohácsnál (a Hősök 
terén meg pláne). Így aztán a járatok újra-
indultak. De jött a nevezetes 2006-os esz-
tendő, az igazság éve – vagy hogy is kel-
lene a hazugságot mondani. Mondjuk 
akkor úgy, hogy a hazug igazság éve. az 
év végi tervezéskor a Volán veszteség-
finaszírozást kért, de nem kapott. Fél 
évig még megpróbálkoztak az elszámo-
lási trükkökkel, de már ez sem volt elég. 
néha tényleg ki kell számolni, mi, mibe 
kerül. Harminc-negyven év után végül is 
itt volt az ideje. a számok magukért be-
széltek, a buszközlekedés leállt Monoron. 

Monori helyi tömegközlekedés kisebb megszakításokkal, 
élt nagyjából harminc évet. Koraszülöttként jött a világra, és 
csúnyácska élet után végelgyengülésben hunyt el.
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testületREndőRsÉG, TáRsulás, óVodA
A képviselő-testület 2008. május 8-án rendkívüli, 
május 15-én pedig soros ülést tartott. 
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Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete soros, nyilvános ülését 
2008. június 12-én (csütörtökön) 14 órai 
kezdettel tartja a Városháza emeleti ta-
nácskozótermében.
Tervezett napirendi pontjai:
1. interpellációk.
2. javaslat az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletének módosítására.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
3. a polgármesteri Hivatal szervezeti és 
Működési szabályzatának módosítása.
Előadó: Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
4. kossuth Lajos általános iskola intéz-
ményvezetői pályázatának elbírálása.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
5. nemzetőr általános iskola intéz-
ményvezetői pályázatának elbírálása.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
6. Önkormányzati közalapítványok (se-
gítő támogató közalapítvány, Monor 
és környéke Mentés Ügyéért közalapít-
vány, Monor és környéke közbiztonsá-
gáért közalapítvány) kuratóriumainak 
beszámolója.
Előadók: a kuratóriumi elnökök.
7. általános iskolák heti óraszámának 
és álláskeretének meghatározása.
Előadó: Pogácsás Tibor.
8. az augusztus 20-i ünnepség előké-
szítése.
Előadó: Pogácsás Tibor.
9. Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés kér-
dései.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
10. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
11. javaslat a képviselőtestület 2008. ii. 
félévi munkatervének jóváhagyására.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
12. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester

NapireNdi poNtok júNiusbaN

a rendkívüli ülésen közbeszerzési pályázat 
kiírására, valamint a Liliom utca aszfaltsző-
nyegezéséhez pályázat benyújtására hatal-
mazta fel a képviselő-testület a polgármes-
tert és a jegyzőt.
 a május 15-én a napirendi pontok elfo-
gadása után szokás szerint interpellációkkal 
kezdődött az ülés.
 Jánosovits Miklós a rét utca, Fónyad De-
zső utca és avar utca sarkán lévő árok fölötti, 
gyalogos átjáró balesetveszélyességére hív-
ta fel a figyelmet. Véleménye szerint, még 
egy átereszgyűrűt kellene odatenni, vagy 
a meglévőt megjavítani. a kistónál lévő ját-
szóteret felújították, de sajnos már most el-
törött egy gerenda. a balesetek elkerülése 
érdekében azonnali javítást igényel. 
 Varga Jenő örömmel látta, hogy már ja-
vítják a kossuth Lajos utcában a kerékpár-
utat. Megkérdezte, hogy a munkát a kivite-
lező vagy esetleg más cég végzi.
 Pogácsás Tibor polgármester jánosovits 
Miklós képviselő úr interpellációjára vála-
szolva elmondta, hogy az áteresz kérdése a 
Városfejlesztési és környezetvédelmi Bizott-
sághoz tartozik a belvizes témával együtt, 
felkérte a bizottságot, hogy a következő 
ülésen tárgyalja meg.
 a játszótéren a tartógerenda valóban el 
van eltörve, a szakemberek megnézték. a 
játszóteret sajnos nem lehet lezárni, hogy 
megakadályozzák a balesetet. a kivitelező 
le fogja cserélni, de előbb le kell gyártani 
ezt az alkatrészt. 
 Varga jenő képviselő úrnak válaszolva 
elmondta, hogy a kerékpárút kijavítását va-
lóban elkezdték, a közbeszerzést nyert kivi-
telező végzi a munkát. 
 tájékoztatta egyben a testületet, hogy 
megkezdték az ady Endre úti kerékpárút, 
nem kerékpárút szakaszának a kiépítését a 
sorompóig.

díjfizetési mentesség

a képviselő-testület a talajterhelési díj-
ról szóló 26/2004. (X. 28.) számú rendele-
tet tárgyalta meg. a lényege, hogy azok az 
egyedül álló nyugdíjasok, akiknek a nyug-
díja nem éri el az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének kétszeresét, mentesülnek 
a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól. 
azoknak sem kell fizetniük, akiknél az egy 
háztartásban élők egy főre eső jövedelme 
szintén nem éri el ezt az összeget. a men-
tesség iránti kérelmeket a polgármesteri Hi-
vatal adócsoportjához kell benyújtani.

Elfogadták a beszámolót

az áprilisi ülésen beszámolt a rendőrka-
pitány a kapitányság munkájáról, amit a 

képviselő-testület nem fogadott el. kele-
men józsef rendőrkapitány ezért a májusi 
ülésre készített egy kiegészítő anyagot, és 
kérte az ismételt tárgyalást. szóbeli kiegé-
szítésében elmondta, hogy az előző be-
számoló óta előrelépések történtek. Folya-
matos munka folyik, sajnos nem minden 
eredmény jelenik meg azonnal. a strázsa-
hegyen május 1-jétől szolgálatba állítottak 
egy rendőrt a pincék védelmére. Fokozott 
ellenőrzéseket tartanak a városban, akciót 
szerveznek, ellenőrzik a vendéglátó helye-
ket, de ezeket az ellenőrzéseket hosszabb 
távra is tervezik. a hét bizonyos napjain mo-
toros rendőrök teljesítenek majd szolgála-
tot. az egyik szolgálati gépkocsit kicserélték 
egy újabbra, de folyamatban van egy má-
sik gépkocsi áthelyezése is a kapitányság te-
rületére. a kapitányság üzemanyagkeretét 
az elmúlt héten 1 millió forinttal megemel-
te a pest megyei rendőrfőkapitány, így töb-
bet tudnak járőrözni. az elmúlt héten egy 
gépkocsibontóban 10 gépjárművet foglal-
tak le, az elkövetőt letartóztatták. négy fő 
előzetes letartóztatását kezdeményezték, 
akik betöréseket hajtottak végre Monoron. 
 Szőnyi Sándor, az Ügyrendi és közbiz-
tonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
a bizottság megtárgyalta a beszámolót ki-
egészítő anyagot. a városban érzik, hogy 
a rendőrség komoly erőfeszítéseket tesz 
azért, hogy a bűncselekmények száma 
csökkenjen. Még nincsenek közel a megol-
dáshoz, de a bizottság méltányolja a rendőr-
ség munkáját és elfogadásra javasolta a tes-
tületnek a kiegészített beszámolót. Bíznak 
abban, hogy ez az erőfeszítés nem fog lany-
hulni és a közbiztonság a városban érezhe-
tően javulni fog. a képviselő-testület végül 
elfogadta a Monori rendőrkapitányság be-
számolóját.

Gyermekjólét, gyermekvédelem

a következő beszámoló a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi munkáról szólt. igen 
tartalmas írásos anyag került a képviselő-
testület elé, melyet előzetesen a szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság tárgyalt meg 
és javasolt elfogadásra. néhány adat az 
anyagból: 2007-ben összesen 89 gyermek 
(óvodástól a középiskolásig) részesült ét-
keztetési támogatásban, több mint 5 millió 
forint összegben. rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt 687 gyermek eseté-
ben állapítottak meg. 2007-ben összesen 6 
millió forint támogatást osztottak szét 1178 
gyermeknek. az írásos anyag arról is szólt, 
hogy az elmúlt évben összesen 41 gyermek 
és fiatalkorú esetében folytattak le eljárást 
bűnelkövetés miatt. sajnálatos módon eb-
ből 11 fő lopást vagy rablást követett el.

Önkormányzati társulások

következő napirendi pontban a polgár-
mester beszámolt az egyes önkormány-
zati társulások 2007. évi tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről.
 pogácsás tibor már a bizottsági ülése-
ken is elmondta szóbeli kiegészítésében, 
hogy a társulásokhoz fűzött remények 
egyre kevésbé válnak valóra. az önkor-
mányzat többféle társulásnak tagja. azok a 
társulások működnek nagyobb hatékony-
sággal, amelyek konkrét önkormányzati 
feladatok ellátására jöttek létre. ilyen a há-
ziorvosi ügyelet, a fogorvosi ellátásra létre-
jött társulás, valamint a főépítészi társulás.
 a többcélú Önkormányzati kistérsé-
gi társulásba (tÖkt) integrált feladatok-
hoz a pénzügyi többlettámogatás az első 
két év után megszűnőben van. az önkor-
mányzati alapnormatívából kellene ellát-
ni a feladatot egy másik irányítói szinten. 
az állami normatíván felül szükséges pénz 
meghatározása nehézkes több település 
esetében. Ma már a társulásokat működte-
tő munkaszervezet működéséhez szüksé-
ges állami forrás sem elegendő. a társulási 
rendszer küszködik, nagyon nehéz közös 
pályázatokat elkészíteni. intézményfenn-
tartói társulás is működik a tÖkt keretén 
belül, ami szintén elég jelentős problémá-
val küzd. Egyelőre bizonytalan, hogy mi le-
het a társulások jövője. amíg a feladatok 
mennyisége nem változik, addig a gondok 
is fennmaradnak. 

uszoda és Vigadó

a következő két napirendi pontban a kép-
viselő-testület taggyűlési hatáskörben járt 
el a beszámolók elfogadásánál. Elsőként 
a Monor Uszoda kht. írásos beszámolóját 
tárgyalták meg, és elfogadták a 2007. évi 
gazdálkodását. Vadas Ferencné, a kht. ügy-
vezetője a bizottsági ülésen szóbeli kiegé-
szítésében elmondta, hogy az elmúlt évben 
nagyon nehéz anyagi körülmények között 
végezték el a feladatokat. ahhoz, hogy még 
hatékonyabb munkát tudjanak a város-
ban végezni, több gépre, szerszámra lenne 
szükségük.
 a Vigadó kft. ügyvezetője, Hanzelik 
Andrea nem egy egész év tevékenységé-
ről számolt be, hiszen nincs még egy éves 
az intézmény. Varga Jenő hozzászólásában 
elmondta, hogy figyelemmel kíséri meg-
alakulása óta a Vigadó kft. tevékenységét. 
Mindenképpen célszerű döntés volt, hogy 
egy kézbe került a város kulturális, műve-
lődési tevékenysége, egy megfelelő háttér-
rel. Bebizonyították, meg lehet mozdítani a 
város lakosságát. jó a közös nevező havi ki-
állítás-sorozat, ahol be lehet mutatni a mű-
vészeket. a pünkösdi Fesztivál rendezvény-
sorozaton igen sokan vettek részt. további 
sikereket, és költségkímélő gazdálkodást kí-
vánt a Vigadó kft. ügyvezetőjének és min-
den dolgozójának.

a képviselő-testület mindkét beszámolót 
elfogadta.

Takarékosabb működés

Már több mint egy éve folyik a városban az 
intézmények átszervezése, a takarékosabb 
működtetés érdekében. pogácsás tibor 
polgármester elmondta, hogy Monoron 
az intézményhálózat a bölcsődétől a kö-
zépfokú oktatásig ad lehetőséget a gye-
rekeknek valamilyen oktatásra. Ennek az 
intézményhálózatnak a működtetése ma 
már nagy megterhelés a városnak, a nor-
matívák nem elegendőek az adott felada-
tok finanszírozására. 1990-ben más volt az 
önkormányzatok finanszírozási rendszere, 
mint most, viszonylag jó anyagi háttérrel 
működtek. 1993-tól kismértékben, majd 
egyre nagyobb mértékben szűkítette az 
állam az önkormányzatoknak visszaadott 
adóbevételt. Ez a folyamat ma is tart. az 
önkormányzatok nem saját maguk válasz-
tanak feladatot, az alkotmányban megha-
tározott feladatokat biztosítják, és látják el. 
az ellátást, a befolyt adó visszaadásával 
finanszírozza az állam. országosan egy-
re kisebb létszámmal működnek a gyer-
mekintézmények, de Monoron nem csök-
kent az ellátottak száma. 1990-ben, az 
önkormányzatok megalakulásakor, min-
dent el kívánt látni a város, de be kellett 
látni az évek során, hogy ez egyre nehe-
zebben megy, ezért 1999-től a középisko-
lai, a zeneiskolai ellátást és a nevelési ta-
nácsadót adta át megyei fenntartásba az 
önkormányzat. pedig akkor még lénye-
gesen jobbak voltak a feltételek. néhány 
éven át kénytelen volt a monori önkor-
mányzat olyan lépéseket tenni, amelyek-
kel a működési költségek csökkentését se-
gítette. a tavalyi évben az összes bevétel 
nem fedezte az összes működési kiadást, 
ezért hitelt kellett felvenni a zökkenőmen-
tes működéshez. Ha a hitelt bérre kell ki-
fizetni, akkor az veszélyes folyamatot in-
díthat el, hiszen minden évben újabb hitel 
felvételére kényszerülne a város. Eseten-
ként a feladatok ellátásának a nehézsége-
it is felvállalva, csökkenteni kell az ellátás-
ban résztvevők létszámát. 

átszervezik az óvodákat

jelen pillanatban olyan helyzetben van 
a város, hogy költségcsökkentés miatt át 
kell szervezni az intézményeket. Minden 
ilyen átszervezés nehéz, mert a munkavál-
lalók érdekeit is sérti. arról, hogy az intéz-
mények összevonásával egy intézményt 
hoznak létre, már több mint egy éve szó 
van. az önálló óvodákat megszüntetik, 
egyetlen óvoda végzi el a feladatot a tag-
intézményein keresztül. Egy létszámgaz-
dálkodó lesz a rendszerben, az összes te-
lephely dolgozóinak a foglalkoztatása egy 
helyről indítható, amennyiben szükséges 
a létszám is átcsoportosítható. Leginkább 

az óvodavezetők érdekei sérülnek ezzel a 
döntéssel, míg az ellátott gyermekek va-
lószínűleg semmit nem vesznek észre be-
lőle. a képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy az óvodavezetők, óvodavezető-he-
lyettesek eddigi munkáját, és az összes 
intézményben dolgozó közalkalmazott 
munkáját megköszöni, és kérik azt, hogy a 
munkájukat továbbra is a legjobb tudásuk 
szerint végezzék.
 az átszervezés miatt senkit nem kell el-
bocsátani. az óvodavezető a későbbiek so-
rán dönt majd arról, hogy át kell-e csopor-
tosítani a dolgozókat az egyik óvodából a 
másikba vagy sem. az óvodavezető, a tag-
óvoda vezetőjének személyéről saját hatás-
körben dönthet, ő a felelős minden mun-
katársáért. Ha valamelyik munkatársa a 
tagóvoda vezetői munkakör ellátására nem 
alkalmas, akkor visszavonhatja a megbízást. 
Mindegyik óvoda jogutódja a kossuth Lajos 
Óvoda lesz. az összevont óvodákat a kos-
suth Lajos Óvoda eddigi irányítója, Trincsiné 
Márton Zsuzsanna vezeti. az ő feladata lesz 
a tagóvodák vezetőinek kiválasztása is. az 
óvodák 2008. július 31-ével szűnnek meg 
és 2008. augusztus 1-jével kezdődik az új 
rendszerben a működés.
 Varga jenő ismertette a közművelődési 
és oktatásügyi Bizottság határozati javas-
latát. az óvodák vezetőivel minden olyan 
személyi és működési feltételt megbeszél-
tek, ami garantálja az óvodák biztonságos 
működését. a dologi kiadásokat nem érin-
ti a változás. a személyi juttatások terén 
van jelentős csökkentés, közel 17 millió Ft. 

Elfogadott stratégia

Elfogadta a képviselő-testület az integrált 
Városfejlesztési stratégiát, amiről előzőek-
ben már többször írtunk. Ennek alapján 
felhatalmazták a polgármestert és a jegy-
zőt pályázat benyújtására, a pest megyei 
településközpontok fejlesztése – integrált 
településfejlesztés pest megyében című 
pályázatra. a pályázaton átlagosan a több 
mint egymilliárdos beruházási költség 
80%-át lehet elnyerni. a pályázat benyúj-
tásához szükséges önrész rendelkezésre 
áll, hiszen ezért történt meg a fejlesztési 
célú kötvénykibocsátás.
 Monor Város szabályozási tervét és He-
lyi Építési szabályzatát 2004-ben fogadta 
el a képviselő-testület. azóta minden év-
ben lehetősége volt a lakosságnak, hogy 

Folytatás a 4. oldalon

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi könyvtár-
ban megtekinthető. a képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMini tV min-
den esetben felvételt készít, amelyet, 
az ülést követő szombaton a pátria 
tV csatornáján figyelemmel kísérhet-
nek. Bővült a tájékoztatási lehetősé-
günk, így a rendeletek egységes szer-
kezetbe foglalt szövege már olvasható 
és letölthető a www.monor.hu honlap-
ról. itt egyéb fontos felhívásról, tájé-
koztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
11/2008. számú: a talajterhelési díjról 
szóló 26/2004. (X. 28.) számú helyi ren-
delet módosításáról.

új reNdelet
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Az év bora Monoron

tájékoztatót fogadtak el a téli útüzemel-
tetés tapasztalatairól, majd döntöttek „az 
év bora Monoron” cím adományozásáról. 
2008. évben ezt a címet a strázsahegyi-
szárazhegyi Hegyközség Hegybíró tájé-
koztatása alapján, a 2008. évi monori meg-
hívásos borversenyen elért pontszámok, 
és a képviselő-testület 14/2003. számú 
rendeletének (2) bekezdésében megfo-
galmazott kritériumok szerint Kovács János 
bortermelő által készített, 2007. évjáratú 
kékfrankos borának adományozta a képvi-
selő-testület. a címet a május 24-i orbán-
napi ünnepségen a polgármester adta át.

nyári étkeztetés

a szociális és Egészségügyi Bizottság ja-
vaslatára a képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy az 5/2008. szMM rendelet 
alapján a nyári gyermekétkeztetésre 140 
gyermeknek igényel támogatást, illetőleg 
további 60 főre többletigényt nyújt be.
 a támogatást az önkormányzat 2008. 
június 16-tól, 2008. augusztus 31-ig ter-
jedő időszakra igényelheti, elsősorban a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, 10 év alatti gyermekek szá-
mára, folyamatosan 30 napon keresztül. a 
támogatás összege gyermekenként napi 
350 forint.

nehéz az elválás

Monorierdő lassan már két éve önálló tele-
pülés, de a szétválás nem zökkenőmentes. 
a két település még mindig nem tudott 
egyezségre jutni a vagyonmegosztást il-
letően, bár Monor Város Önkormányzata 
igyekszik megtenni mindent, hogy mie-
lőbb pont kerüljön az ügy végére, hiszen 
ez a felemás állapot egyik településnek 
sem jó. az egyezséghez viszont mind a két 
félre szükség van. pogácsás tibor polgár-
mester elmondta, hogy kaptak egy levelet 
Monorierdő Önkormányzatától, amelyben 
tájékoztatják a képviselő-testületet, hogy 
visszavonták azon határozatukat, amely 
alapján részt vesznek a fogorvosi társulá-
si ellátásban. Önálló fogorvosi ellátást kí-
vánnak létrehozni Monorierdőn. a gon-
dot az okozza, hogy a társulásból kilépve 
az egyik fogorvosi körzetben csupán 1700 
ellátott monori maradna, mert a többiek 
mind monorierdői lakosok. a megoldás-
ra két lehetőség van: az egyik, ha az 1700 
embert felosztják a meglévő 4 háziorvosi 
körzetbe, ami nem lenne szerencsés, mert 
így is nagyon sok az egy fogorvosra jutó 
beteg, a betegek után járó kvóta meg egy-
re kevesebb. a másik lehetőség, ha létre-
hoznak egy új fogorvosi körzetet. a szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság gyermek 
fogorvosi körzetet javasol létrehozni, ami-
nek a finanszírozása nem biztosított, mi-
vel sem rendelő, sem szék, sem fogorvos 

nincs. a testület a döntést a következő 
ülésre napolta. 
 arról is szólt a város polgármestere, 
hogy az elmúlt héten Monorierdő pol-
gármestere telefonon felhívta és javasol-
ta, hogy gondolják újra a megegyezést a 
szétválással kapcsolatban. Írásban tájé-
koztatta arról, hogy általában a megegye-
zés pártján van Monor. Összefoglalta a je-
lenlegi helyzet kialakulásának előzményeit, 
és megkérte Monorierdő polgármesterét, 
hogy amennyiben a kialakult helyzet azon 
okok miatt történt, amit leírt neki és úgy 
látja, hogy van értelme az egyeztetés foly-
tatásának, akkor levélben válaszoljon. Erre 
a válasz a mai napig nem érkezett. 
 Megjegyezte, hogy Monorierdő pol-
gármestere levelet küldött az Építésható-
sági iroda vezetőjének, melyben arról ér-
deklődött, hogy mely hatóság az, aki a 
polgármesteri Hivatal épületének felújí-
tásával kapcsolatban az engedélyt kiadja, 
mivel szerintük Monorierdő tulajdonos-
társ, és tudniuk kellene minden vagyont 
érintő lépésről. a kérés azonban alapta-
lan, mivel a hivatal épületének kizárólag 
Monor városa a tulajdonosa. 

Építés és felújítás

a képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy az alapellá-
táshoz szükséges rendelő megépítéséhez, 
a Monori Egészségház ingatlanfejlesztő 
kft.-vel kössék meg a szerződést. a ren-
delőintézet építéséhez szükséges terület 
megvásárlásáról már döntöttek az előző-
ekben, az adásvételi szerződés már ismert.
 a képviselő-testület felhatalmazása 
alapján, a Bölcsőde és a Gondozási köz-
pont felújítására vonatkozóan ajánlatokat 
kértek be az engedélyes terv elkészítésére. 
a legkedvezőbb az art Vital tervező, Építő 
és kereskedelmi kft. ajánlata. a bölcsődé-
nél 3 750 000 forint, a Gondozási központ 
esetében 900 000 forint a felújításhoz 
szükséges engedélyes terv elkészítése. a 
testület itt is felhatalmazást adott a szer-
ződés aláírására.

Távozik tisztségéből 
horváth Ferenc

 pogácsás tibor tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy Horváth Ferenc kép-
viselő úr lemondott a sport és Egyesületi 
Bizottság tagságáról. Helyette a képvise-
lő-testület szabó László képviselőt válasz-
totta a bizottságba.
 Horváth Ferenc elmondta, hogy 42 
éves sporttevékenységét, valamint bizott-
sági tagságát fejezte be. Elérkezett az idő, 
hogy a nála fiatalabbak folytassák ezt a 
munkát. Megköszönte az eddigi támoga-
tást, amit a Monori sportegyesület fejlő-
dése érdekében kaptak. a fiataloknak to-
vábbi jó eredményeket kívánt. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Folytatás a 3. oldalról

Tel.: 20/578-1467 • 70/613-1701

Munkájára igényes, 
megbízható nő la-
kás napi és nagyta-
karítást vállal, igény 
szerint vasalással is.

profi gépekkel szőnyeg- és kár-
pittisztítás, poratka-mentesítés!

Takarítás!

közszolgáltatásA KÖVál TáJÉKozTATásA
Vízszolgáltatás

Felhívjuk a tisztelt vezetékes ivóvíz szolgál-
tatását igénybevevő Lakosság figyelmét, 
hogy amennyiben az ingatlanon saját víz-
ellátó rendszert is működtetnek, annak a 
vezetékes vízellátó rendszerrel nem lehet 
összeköttetése semmilyen műszaki megol-
dással. Ha a saját vízellátó rendszer vízhasz-
nálatából is keletkezik szennyvíz, úgy azu-
tán is csatornadíjat kell fizetni.
 a 38/1995. /iV.5./ korm. sz. rende-
let  24.§. (5) bekezdése szerint: „aki az 
ingatlanon keletkezett szennyvizet a 
szennyvízelvezetőműbe mérés nélkül ve-
zeti  és a vizet nem, vagy nem csak közmű-
ves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját 
vízműből, vagy más vezetékes megoldással 
szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmeny-
nyiség mérésére hiteles vízmérőt működ-
tetni, a mért mennyiségekről a szolgáltatót 
tájékoztatni köteles. a mért mennyiséget a 
szolgáltató jogosult ellenőrizni.”
 Ezúton is kérünk minden saját vízellá-
tó rendszerrel is rendelkező vízfogyasztót, 
hogy amennyiben eddig nem tette meg, a 
vezetékes és a saját vízellátó rendszerek tel-
jes szétválasztását sürgősen tegye meg, és 
ha saját vízellátó rendszerből is képződik 
szennyvize, akkor a saját rendszerre is olyan 
vízmérőt kell felszerelni, amely a szolgálta-
tó szempontjából kifogás alá nem esik, hi-
telesített és a  szolgáltató által leplombált. a 
folyamatos szolgáltatói ellenőrzések során 
feltárt szabálytalanságok súlyától függően 
a kÖVáL zrt.  az elmaradt csatornadíj vissza-
menőleges megfizetésére kötelezi a csator-
nahasználót és szabálysértési eljárást kez-
deményez.
 a 38/1995. (iV.5.) korm. rendelet szerint 
továbbra is lehetőség nyílik a locsolásra 
használt víz elkülönített mérésére a szolgál-
tató hozzájárulásával. 
 Locsolási mellékvízmérő telepítésére 
kérelmet csak az a fogyasztó adhat be aki 
nem részesül locsolási kedvezményben és 
nem rendelkezik saját vízvételi lehetőség-
gel  (ásott vagy fúrt kút). a kérelem beadá-
sának helye: 2200 Monor kossuth L. u. 147.
 szóbeli tájékoztatás kérhető Jurcsik Mik-
lós vízműrészleg-vezetőtől a 29/412-372 te-
lefonon.

Csatornaszolgáltatás

Ezúton is felhívjuk azon talajterhelést meg-
valósító ingatlantulajdonosok figyelmét, 
akik a műszaki lehetőség ellenére nem kö-
töttek rá a csatornahálózatra, hogy a ta-
lajterhelési díjat évenként emelkedő mér-
tékben,  adók módjára továbbra is meg 
kell fizetniük. a 2007-ben befizetett  75%  
helyett, 2008. évben 90%-a, 2009. évtől 
100%-a a számított díjnak.
 a talajterhelési díj  bevallása, illetve az 
előleg megfizetése céljából kapott útmu-
tató a megfizetés mértékét és annak szá-
mítási módját részletesen tartalmazza. az 
ezzel kapcsolatos ügyintézést Monor Vá-
ros polgármesteri Hivatala végzi.
 Felhívjuk  továbbá a csatornahaszná-
lók figyelmét, hogy a szennyvízzel csator-
naidegen anyagot (konyhai hulladék, toll, 
állat feldolgozásából eredő hulladék, gye-
rekjáték, pelenka, nem papíralapú higiéniai 
termékek, stb.)  ne engedjenek a közcsator-
nába  mert az általában dugulást, a vákuu-
mos rendszereken pedig a vákuumszelep 
fennakadását okozhatja. Ugyanilyen prob-
lémát okozhat a csatornahálózatba beve-
zetett csapadékvíz és talajvíz is. kritikus 
esetben egész településrészeken szünetel-
het a csatornaszolgáltatás, elsősorban a fe-
gyelmezetlen csatornahasználat miatt. 
 a kibocsátó személyére visszavezethe-
tő és visszatérő problémák esetén a hiba-
elhárítás költségeit kénytelenek leszünk a 
hibát okozó szolgáltatást igénybevevőre 
terhelni, illegális és szabálytalan csatorna-
használat esetén pedig  ezen túl szabály-
sértési eljárást kezdeményezni.
 a csatornaszolgáltatással kapcsolatos  
panaszbejelentéseket és a rákötésekkel 
kapcsolatos egyeztetéseket személyesen 
a Monor jókai úti szennyvíztisztító telepen, 
telefonon pedig a 29/412-264 számon tehe-
tik meg.

lakossági hulladékszállítás

a Monori strázsa korábbi számában már 
megjelent egy rövid, de közérthető tájékoz-
tatás a szilárd kommunális hulladékkezelés-
sel kapcsolatos változásokról. Ehhez kapcso-
lódva a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

 a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.  
évi XLiii. tv. az alábbiakat mondja ki:
 „12. §. (1) a fogyasztó köteles a szervezett 
hulladékgyűjtést – ideértve a szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszereket is – igénybe venni. 
 13. §. (1) a hulladék termelője, birtokosa 
a tevékenysége gyakorlása során keletkező, 
illetőleg más módon a birtokába kerülő hul-
ladékot köteles gyűjteni, továbbá haszno-
sításáról vagy ártalmatlanításáról gondos-
kodni.”
 Fontos tudnivaló, hogy a hulladék tulaj-
donosa a tulajdonból adódó kötelezettségek 
alól csak abban az esetben mentesül, ha a hul-
ladékot a közszolgáltatónak, legális begyűjtő-
nek, vagy legális átvevőhelynek adja át.   az 
alkalmi szállító nem válik a hulladék tulajdo-
nosává és a neki történő átadás nem mentesí-
ti a hulladék tulajdonosát az esetleges illegális 
elhelyezésből adódó felelősségre vonás alól.
 a kÖVáL zrt. minden ingatlan elől, illet-
ve szerződött közülettől csak a szerződött 
mennyiségű hulladékot fogja elszállítani, 
azaz a nem feliratos zsákban a kukák tete-
jére, illetve mellé  rakott  hulladékot nem 
szállítja el, és az el nem szállított hulladékért 
minden felelősség az azt kihelyezőt terheli.

KÖVÁL Zrt.

módosítási kérelmeket adjon be, melyek-
ben a tervezők és a szakhatóságok véle-
ményezése után a testület döntött. Most 
a szabályozási terv átdolgozása forduló-
ponthoz érkezett. Úgy döntött a képviselő-
testület, hogy a legközelebbi átdolgozás 5 
év múlva várható, de ha a módosításához 
szükséges költségeket a kérelmező vállal-
ja, akkor a képviselő-testület napirendre 
tűzheti a változást.
 az ülésen közel 30 kérelemben dön-
töttek. az anyagelőkészítésében részt 
vett a szabályozási terv előkészítő mun-
kacsoport, valamint a Városfejlesztési és 
környezetvédelmi Bizottság. a rende-
letalkotáshoz szükséges határozatokat a 
képviselő-testület meghozta, így megtör-
ténhet rendeletmódosítás a szakhatósá-
gok véleményének megérkezése után. a 
forgalomszabályozásra, a részletes szakér-
tői munka után fognak visszatérni. 
 a kérelmek közül külön vette a testü-
let a strázsa-hegy szabályozását, erre a te-
rületre külön szabályozási tervet fognak 
készíteni a tervezők, figyelemmel a saját-
ságos helyzetre, előzetesen egyeztetve a 
civil szervezetekkel, egyesületekkel.

a MoL zrt. a Monor gázátadó állomá-
son karbantartási munkálatokat fog 
végezni, ezért Monor város területén
2008. június 24-én 6 órától 2008. júni-
us 25-én 8 óráig a gázszolgáltatás szü-
netel! a fenti időtartam alatt a gázvé-
telezés szüneteltetésének biztosítása 
érdekében kérik a fogyasztókat, hogy 
a gázmérő előtti főelzárót szíveskedje-
nek zárt állapotban tartani!
 a gázszolgáltatás problémamentes 
újraindítása érdekében a szakembe-
reknek meg kell győződni róla, hogy 
valóban zárva vannak a főelzáró gáz-
csapok, ezt ellenőrizni fogják.
 a karbantartási munkák miatt el-
rendelt gázszünetért mindenkitől 
megértést kérnek, és előre is köszönik 
a fogyasztók segítségét.
 rendellenesség esetén hibabeje-
lentést az 29/551-004-es telefonszá-
mon tehetnek a vecsési üzemnél.

szüNetel a gázszolgáltatás

Budapest központjától 
mindössze 35 percre, jó 
közlekedéssel, Monori er dő 
központjában eladó egy 
2002-2006 között kívül-belül 
felújított (új ton dach-cserép, 
új vakolat, új teraszok stb.) 
kétszintes, négyszobás, csa-
ládi ház. Ősfákkal teli parkosított kert, kertész által terve-
zett dísztó, nagy teraszok (2 db terasz és 2 db erkély), tágas, 
napfényes terek. Extrák: tömör bükkfából készült beépí-
tett konyhabútor háztartási gépekkel, riasztórendszer, 
parabolaantenna, automata öntözőrendszer, kerti grill, 
kerti tó.  Érd: Szabó Teréz, tel.: 06-30-306 79 68 (egész nap),  
e-mail: terezkriszta@yahoo.com
Irányár: 27,5 millió Ft

Monor Forráskút-dűlőn 
2525 m2 zártkerti telek 
(hrsz.: 11201) családi ok miatt, 

áron alul sürgősen eladó!

Érdeklődni: pongráczné
Mobil: 06-30-48-48-465
Telefon: 06-1-306-9114.

Monor Város Önkormányzata, mint 
alapító a segítő támogató közalapít-
vány alapító okiratának a módosítását 
az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXViii. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. 
évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésé-
nek f.) pontja szerint az alábbiak sze-
rint teszi közzé:
 Monor Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a segítő támo-
gató közalapítvány alapító okiratát 
a 117/2008. (iii. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozatával az alábbiak 
szerint módosította:
 1. az alapító okirat iV/6. pontjá-
nak 2. bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lépett: „aláírásra jogosultak: 
pálné sarok sarolta, kuratóriumi el-
nök; Badics krisztina, kuratóriumi el-
nökhelyettes; nagyné Bódis zsuzsan-
na, kuratóriumi tag; Dr. Veres ildikó, 
kuratóriumi tag.”
 2. az alapító okirat iV/7. pontja he-
lyébe az alábbi szöveg lépett: „az ala-
pító a kuratórium elnökének pálné 
sarok saroltát (2200 Monor, kossuth L. 
u. 88./a i/5. szám alatti lakost) választ-
ja meg, aki a választást elfogadja.”
 3. az alapító okirat iV/8. pontja he-
lyébe az alábbi szöveg lépett: „az ala-
pító a kuratórium elnökhelyettesének 
Badics krisztinát (lakcím: 2200. Monor, 
Virág u. 33. szám alatti lakost) választ-
ja meg, aki a választást elfogadja.”

közleméNy
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a május 17-18-i kétnapos fesztiválon ti-
zenkét borrend képviselői jelentek meg, 
díszes öltözékben. negyven termelőtől 
110 bor indult a versengésben. a főzőver-
senyen készült vadász, pásztor és házias 
ételekre a május 10-i előzetes nagy zsűri-
zéskor díjazott borokat lehetett kortyolni.
 ott volt többek között a pécsi, vala-
mint az egri püspöki pincészet, továbbá a 
veszprémi érsekség bora is. (az egriek el-
hozták az általuk előállított kóser fajtát is.)
 jó alkalom volt e fesztivál a Monor kör-
nyéki borok bemutatkozására. a mieink 

nyító oklevelekkel térhetett haza. a bor-
rend ünnepélyesen taggá avatta dr. Terts 
Andrást (a Magyarországi Borrendek or-
szágos szövetségének elnökét), valamint 
Ráday Mihályt (az országos hírű városvé-
dőt), ezzel is terjesztve Monor és borásza-
ink jó hírnevét.
 a rendezvény keretében előadást tar-
tott a bor kedvező hatásairól pl. Dr. Czeizel 
Endre, szerepelt a kulturális programban 
barokk és népi muzsika, kórus, operaházi 
Borlovagok, népi együttes, de Südi Iringó 
Du-Dance csoportja is. Megtiszteltetésnek 
számított, hogy a monori gimnázium iro-
dalmi színpada is meghívást kapott és jó 
érzés volt, hogy a közönség nagy tetszés-
nyilvánítással, a szervezők pedig gratuláci-
óval fogadták „Mi és noé” című műsorukat.
 a sokszínű rendezvényről kellemes él-
ményekkel térhettek haza a monoriak.

B.G.

Harmadik alkalommal került megrendezésre Pécelen, a Ráday-
kastélyban az „egyházi és világi borok versenye”.

BorversenyMonoRi siKEREK PÉCElEn

Autó- és épületklíma 
 szerelése, töltése

• Gumiszerelés
• Gumieladás
• Futóműállítás 
• Centírozás
2200 Monor, 4-es főút, 34. km
Kurgyis József
Tel.: 06-30/949-6240

Monor, Petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás Király utca 15. • tel./fax: 06-29/412-763

Forgalmazott termékeinkből kínáljuk az alábbiakat:

– Ariston, Saunier Duval, Westen gázüzemű fűtőkészülékek

– Hajdú elektromos forróvíztárolók

– Celsius, Delta vegyes tüzelésű lemezkazánok 

    (nyitott és zárt rendszerre)

– Demrad vegyes tüzelésű öntött vaskazánok

– Kermi, Star, Dunaferr, VogelNoot lapradiátorok

– Aquarad törülköző szárítós radiátorok

– Alföldi WC-k és mosdók

– Mofém, Kludi, FPL, Tebisa, JGS, Star Coral csaptelepek

– Comisa, Haka ötrétegű alumíniumbetétes csövek

– Sanco vörösrézcsövek

– Pressz és roppantós csatlakozó idomok

– Viega forrasztható és préselhető idomok

   (víz és gáz szereléshez)

– Gebo idomok
– Klímák és szereléshez szükséges segédanyagok

– KPE és PVC csövek és csatlakozó idomai

– Pedrollo és Elpumps szivattyúk

    felszíni, búvár, cső) és házi vízellátók

– Franke mosógatók

– FischerDűbel törzskereskedő

A rossz minőség emléke sokkal tovább él, 

mint az alacsony ár miatt szerzett rövidke öröm!

a fenti termékek műszaki adatai és árai miatt keresse fel üzletünket!

most is az élbolyban végeztek. kiválóan 
szerepelt Monor város bora, kovács jános 
kékfrankosa, Lukácsy György zweigeltje, 
a KER-BOR Kft. Cabernet Cuvée-je és a 
tápiószentmártoni Kincsem Pince gombai 
szőlőből készült több bora is.
 térségünk ismételten bizonyíthatta, 
hogy jó minőségű szőlőből minőségi ita-
lokat tudunk készíteni, hogy „itt e halmon 
terem a felséges bor.”
 Borrendünk hat tagú delegációja – Bo-
dor jános vezetésével – e sikereket bizo-

a noE céljaként a legfontosabb értéke-
ket fogalmazza meg: az élet és az anyaság 
tiszteletére való nevelést, a házasságért és 
a jövő generációjáért érzett felelősség erő-
sítését, egymást ismerő és segítő közössé-
gek szervezését, a nagycsaládosok érdeke-
inek képviseletét és szolgálatát. nem csak a 
nagycsaládosokért dolgoznak, hanem min-
den családért! jelszavuk: a nagycsalád az 
első gyerekkel kezdődik.
 2007. december 15-én a Magyar tudo-
mányos akadémia dísztermében Magyar 
Örökség-díjat kapott a noE. Ezt az erkölcsi 
elismerést a „Magyarországért alapítvány” 
kuratóriuma 1995-ben hozta létre, és olyan 
személyeknek, illetve szervezeteknek ítéli 
oda, akik, amelyek hozzájárulnak a magyar 
társadalom erkölcsi, szellemi és életminősé-
gének felemeléséhez.
 a nagycsaládosok Monori Csoport-
ja 1988. február 20-án alakult meg tizenkét 
tagcsaláddal, majd 1990-ben vált egyesü-
letté. az évek során a tagcsaládok száma 

rejöttét is. a különböző régiós rendezvé-
nyek, találkozók, tanfolyamok előkészítése, 
lebonyolítása is a feladataink közé tartozik.
 januárban Monoron, márciusban Her-
ceghalmon tartottunk egynapos pályázat-
író képzést. Mindkét alkalmon nagy létszám-
ban képviseltették magukat a régióban lévő 
csoport-, illetve egyesületvezetők.
 április 8-án Dabason jártunk. a Duna-
ipoly nemzeti parkban tett látogatása so-
rán sólyom László köztársasági elnök úr itt 
találkozott a pest és nógrád megyei nagy-
családos szervezetek néhány képviselőjé-
vel, akiknek öt-öt percben volt lehetőségük 
bemutatni az általuk képviselt szervezet te-
vékenységét, terveit, problémáit és ered-
ményeit. nekünk, e sorok íróinak abban a 
megtiszteltetésben volt részünk, hogy mi is 
a meghívottak között voltunk. az alkalmon 
tolmácsoltuk Monor város üdvözletét is.
 következő nagy rendezvényünk június 
14-én pilisszentivánon lesz, ahol helyi egye-
sülettel közösen regionális családi napot 
szervezünk.
 a régiós munka mélységébe és szépsé-
gébe most kezdünk igazán belelátni, így is-
mét benyújtjuk – immár önállóan, Üllő nél-
kül – a pályázatunkat.

Szőnyiné Gábor Mária
Vitálisné Malik Judit

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2007. 
október 24-én volt húsz éves. Akkor alakult, amikor egy 
egyesület létrehozásához bátorság és kitartás kellett.

ÉrdekképviseletnAGyCsAládos híREK

egyre nőtt. Mára Monor legnagyobb létszá-
mú civil szervezetévé nőttük ki magunkat: 
173, többségében három, négy, de eseten-
ként hat, hét, nyolc gyermeket nevelő csa-
lád tartozik hozzánk. Ennek is köszönhetjük, 
hogy a 2007 nyarán a noE közép-Magyar-
országi régiós irodájának működtetésére 
benyújtott pályázatunk elnyerte a kiírók tet-
szését.
 2007. szeptember 16-tól a „szemünk fé-
nye” Üllői nagycsaládosok Egyesületével 
közösen látjuk el ezt a „szolgálatot”. a regio-
nális központ feladata – a vezetőség és a tit-
kárság iránymutatásával és támogatásával 

– a noE alapszabályában meghatározott cé-
lok megvalósítása, valamint ezek kommuni-
kációja a tagság, illetve a társadalom felé. a 
régió területén működő nagyjából hetven 
egyesületet, csoportot kell összefognunk, 
és a noE központja és a tagság között mint-
egy „hidat” képezve a rendszeres informá-
cióáramlást kell biztosítanunk. segítenünk 
kell újabb noE-csoportok, egyesületek lét-

a munka ünnepe alkalmából a szociális és 
Családügyi Minisztérium Magyarország 
különböző településéből harminc dolgo-
zót részesített minisztériumi dicséretben. 
túlnyomó többségük a hazai munkaügyi 
központok és a hátrányos helyzetű gyer-
mekekkel foglalkozó intézmények mun-
katársai voltak. a frissen kitüntettek egyi-
ke városunkban dolgozik. kónya Miklósné 
túri katalin a szterényi józsef szakközép-
iskola és szakiskola gazdasági vezetője, 

kit az áldozatos munkavégzése és kollé-
gáival szemben tanúsított magatartása 
miatt talált alkalmasnak szűcs Erika szak-
miniszter arra, hogy dicséretben részesít-
se. kónya Miklósné lapunknak elmond-
ta: nagyon meglepődött azon, hogy a 
minisztérium így megbecsülte az eddig 
végzett munkáját. természetesen öröm-
mel vette át szűcs Erikától az oklevelet, 
simon Gábor államtitkártól pedig a ki-
tüntetése mellé adott virágcsokrot. Hoz-

Kónya Miklósné Túri Katalin, a Szterényi József Szakközépiskola 
és Szakiskola gazdasági vezetője dicsérő oklevelet vehetett 
át Szűcs Erika szociális és családügyi minisztertől.

ElismerésMiniszTERi diCsÉRET zátette, hogy az utóbbi napokban na-
gyon sokan megkeresték és gratuláltak 
az elismeréshez. Hangyásné  Farkas ág-
nes, a szterényi igazgatója szerint az el-
múlt tíz évben, amióta kónya Miklósné az 
iskolában gazdasági vezetőként dolgozik, 
a munkáját mindvégig nagy körültekin-
téssel, precízséggel végezte. a technikai 
dolgozók vezetőjeként ezekben a pénz-
szűke-években is nagy tiszteletnek és 
szeretetnek örvend. Gondoskodik arról, 
hogy munkatársainak megfelelő munka-
körülmények mellett tudjanak dolgozni, 
de az ellenőrzésükről, és a jutalmazásuk-
ról sem feledkezik meg. Hosszú és felelős-
ségteljes munkája eredményeként sokat 
fejlődött az intézmény.

Jezsó
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EGyMásRA TAlálTAK 

a felhívásra hamarosan jó páran jelentkez-
tek az egykori szereplők közül. többen is 
önzetlenül magukra vállalták a még hiány-
zó személyek és elérhetőségeik fáradsá-
gos felkutatását. április végére elkészítet-
ték ezek pontos név- és címjegyzékét, és 
kapcsolatba is léptek velük. Így vált lehe-
tővé a meghívók elküldése. 
 Összejövetelünk helyszínéül örömmel 
elfogadtuk hajdani társunk strázsahegyi 
pincéjére vonatkozó javaslatát. idejét pe-
dig május 17-én, déli tizenkét órára tettük.
 a találkozó előtt a kossuth Lajos utcai 
parkolóban kezdtünk gyülekezni. Legtöb-
ben tágranyílt szemmel figyeltük az egymás 
után érkezőket, régi gyermekarcok után ku-
tatva a sok megőszült nagymama és nagy-
papa tekintetében. néhány percig úgy tűnt, 
hiába keresgélünk, mert a múltbeli anyuka 
gondos kezeivel készült gyönyörű loknik, 
és frizurák mára eltűntek, úgy tűnt, velük a 
személyek is odalettek. De aztán lassan tisz-
tult a kép, és egyre gyakrabban volt hallha-
tó: „Hiszen, te semmit nem változtál.” 

Hatvan évvel ezelőtt ötvenhatan moso-
lyogtunk a fényképezőgép kattanásakor. 
Ebből huszonhárman érkeztünk a találko-
zó színhelyére. tizenhét hölgy, hat férfi, 
egyikük maga a házigazda. Ha belegondo-
lunk, nagyon szép szám. Hiszen már sokan 
meghaltak közülünk, többekről senki nem 
tudja, hová lettek. némelyeknek még a 
neve is feledésbe merült. Van, aki külföld-
ön él, míg mások sajnos betegség miatt 
nem tudtak eljönni. 
 nem mondom, eleinte voltak még 
problémák az azonosításban. később ja-
vított a helyzeten az a kis tábla, amit nya-
kunkban viseltünk, gyermekkori képünk-
kel és nevünkkel ellátva.
 Mi, akik ott lehettünk, több mindennek 
nagyon örültünk. Örültünk egymásnak, a 
közös gyermekkori emlékeknek, és annak, 
hogy most megint velünk történik valami. 
Új, őszinte barátokra tettünk szert a régiek 
között. a finom ebéd elfogyasztása után, a 
jó bor hatására, és a hely hagyományaihoz 
illően, többen víg nótázásba kezdtek, mi-

közben mások odakint 
beszélgettek. 
 Gyorsan telt az idő, ha-
mar öt óra lett, amikor 
a társaság búcsúzkod-
ni kezdett. Egyesekért 
kedvesen mosolygó 
fiuk, menyük jött fel ko-
csival, másokért unoká-
juk. sokunkat kocsival 
érkező társaink vittek le 
a városba. Úgy váltunk 
el egymástól, hogy a 
legközelebbi összejöve-
tellel semmiképp nem 
várunk további hatvan 
évet, hanem jövőre új-
ból találkozunk. 

Rideg Sándor    

Hatvan év

 1. pedagógusnap Magyarországon
 4.  a magyar fájdalom napja, 
  a trianoni békeszerződés 
  aláírásának emléknapja (1920).
  az erőszak ártatlan gyermek-
  áldozatainak világnapja
 5. környezetvédelmi világnap
  szenvedélyek napja
 6. patika nap
 7. Lakáskultúra napja
 8. szent Medárd ünnepe
  Óceánok világnapja
 10. Magyar ügyészség napja
 11. szent Barnabás ünnepe
 12. a gyermekmunka elleni világnap
 13. szent antal ünnepe
 14. Véradók világnapja
 15. apák napja
 16. a megbékélés napja 
  Magyarországon nagy imre 
  kivégzésének emlékére
 17. Elsivatagosodás világnapja
 20. a menekültek világnapja
 21. Csillagászati napforduló, 
  nyári napéjegyenlőség
  a zene Ünnepe
 23. olimpiai nap
  nemzetközi s.o.s.-gyermekfalvak 
  napja
 24. keresztelő szent jános napja
  a csontritkulás világnapja
 25. Barlangok napja
 26.  a kábítószer fogyasztás elleni 
  küzdelem nemzetközi napja
  a közalkalmazottak napja
 27. Cukorbetegek világnapja
  szent László napja
  Határőrség napja
  a magyarországi lengyelek napja
 29. péter-pál napja, az aratás kezdete
  táncművészet világnapja
 30. a magyar szabadság napja
  a keresztény vértanúk 
  emléknapja
  szent pál napja

Forrás: Wikipedia

júNius eseméNyei

Kétszobás
48, 50 és 53 m2-es

erkélyes lakások eladók

Monoron
a Petőfi u. 6. szám alatt

(a posta mellett)

2008. május havi
beköltözési lehetőséggel.

Érdeklődni lehet a 
06-20/9228-267-es

telefonszámon.

A Monori Strázsa áprilisi számában jelent meg egy felhívás 
Hatvan év szerepei címmel azzal a céllal, hogy ismét egymásra 
találhassanak egy hajdanvolt színdarab szereplői. 

             
              Pléd, hálózsák, szőnyeg 15-20 % kedvezménnyel

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-18, Szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással
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a Magyar közút állami közútkezelő 
Fejlesztő Műszaki és információs köz-
hasznú társaság pest Megyei igazgató-
sága, a közép-Magyarországi operatív 
program támogatásával az országos 
közutak egy részének felújítását ter-
vezi az ősz folyamán. Monoron az ady 
Endre út tartozik ebbe a körbe.  Mivel 
a felújítás után 5 évig nem lehet a bur-
kolatot megbontani, kérik az érintett 
lakosságot, hogy amennyiben a burko-
lat bontásával járó tevékenységet ter-
veznek, (közműbekötések) azt lehető-
leg még a felújítás előtt végezzék el.

útfelújítás

Betegségük és a remény, hogy van esé-
lyük a gyógyulásra már az elmúlt hóna-
pokban is hihetetlen összefogást ered-
ményezett. nap mint nap azt tapasztaljuk, 
hogy mindenki segíteni szeretne. sok ha-
sonló sorsú anyukával beszéltem, akik 
hozzánk hasonlóan gyűjtésbe fogtak, hi-
tetlenkedve hallgatják, hogy nekünk a 
kupak is így gyűlik. Eddig 5082 kg-ot tud-
tunk leadni. Egyre jobban sikerül megol-
dani a begyűjtését is, ugyanis szinte a fél 
országból érkeznek a kupakok.
 Március 30-án, Bori Éva, egy csodá-
latos gálaestet szervezett a Művelődési 
Házban. nagyon köszönjük az összes fel-
lépőnek és az est lebonyolításában részt-
vevőknek ezt a felejthetetlen élményt!
 Március 30-án, és április 7-én az Úri 
Öregfiúk jótékonysági focimeccset szer-
veztek a lányok javára. nagyon köszönjük 
nekik, hogy a nagy hideg és a kiadós eső 
ellenére kitartottak!
 április 12-én a sülysápi és az úri, ifjúsá-
gi és felnőtt kórus, nagyon megható kon-
certet adott a sülysápi templomban, na-
gyon köszönjük nekik!

 a jótékonysági koncerteknek, a ki-
helyezett aprópénzgyűjtő urnáknak, a  
magánszemélyek adományainak és a 
sok-sok összegyűjtött kupaknak köszön-
hetően el tudjuk kezdeni szervezni az 
első utunkat kínába. 
 jelenleg a lányoknak 4 482 212 Ft van a 
számlájukon.
 nagyon nehéz szavakkal leírni, amit 
érzünk, nem lehet eléggé megköszön-
ni mindenkinek azt a rengeteg önzetlen 
segítséget, amit kaptunk. igazából teliír-
nám a lapot csupa-csupa köszönömmel!
 Hajnika állapota azt indokolja, hogy 
Ő legyen az, aki megkaphatja az első 
őssejtbeültetést. az időpontról és a pon-

Hajni (11) és Csenge (2) testvérek. Úri községben élnek, Budapesttől 
40 km-re. Mindketten olyan ritka genetikai betegségben szenvednek, 
melynek egyetlen megoldása az őssejtbeültetés lehet.

segítségBEszáMoló A GyűJTÉsRől

tos összegről, amint megtudjuk, rögtön 
beszámolunk. Ha kérdésük lenne, illetve 
szeretnék tudni milyen kezelésekre, fej-
lesztésekre járnak a lányok, a honlapun-
kon mindent megtudhatnak.
 Honlap címünk: www.segithetsz.extra.hu, 
telefonszámunk: 06-70/276-06-91.
 szeretnénk kérni Önöket, amennyiben 
módjukban áll, segítsenek adományaik-
kal bennünket továbbra is! az első lépést 
lassan megtesszük, de még nagyon sok 
kupakra van szükségünk, kérjük, gyűjtse-
nek továbbra is!

Mihálszky Beáta
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sa a jelentkező gyerekeket – hangsúlyoz-
ta kugel György. – jó nézni, hogy a fiatalok 
milyen elszántan küzdenek. a sport az aka-
raterőt fejleszti, hiszen a pályán található te-
repakadályok legyőzése során minden ver-
senyzőnek szembe kell néznie a saját fizikai 
korlátaival. a főzőfesztivál pedig lehetővé 
tette, hogy a bicikliverseny után mindenki 
egy jót ebédeljen, és ha tovább maradt, ak-
kor még vacsorázhatott is.
 – a borrend a kerékpárverseny megren-
dezéséhez szükséges anyagi forrás bizto-
sításához idén január végén jótékonysági 
bált rendezett, amelynek a teljes bevétel-
ét a torna és a fesztivál támogatására fordí-
totta – mondta főszervező. – Ezen kívül ter-
mészetesen további támogatókat is kellett 
keresnünk. Bátran mondhatom, hogy a vá-
rosunkban és környékén található cégek 
szinte egyöntetűen megmozdultak, és ren-
dezvényünk mellé álltak. Mindezt kimond-
va – ki nem mondva, de közönségcsalogató 
látványosságnak szántuk, hogy minél több 
ember jöjjön el hozzánk, Monorra, és láto-
gasson el a pincefalunkba. a vendégeink 
zavartalan, balesetmentes versenyzése és 
szórakozása érdekében több mint száz em-
ber dolgozott. 
 a versennyel párhuzamosan zajlott a 
másik atrakció, vagyis a strázsahegyi kavaró 
sütő-Főző Fesztivál, amelyre 17 csapat ne-
vezett. ám nem csak ez a látványosság és a 
hozzá tartozó finom ízek fogadták a vendé-
geket – hanem Illyés József (a pro-atlasz kft. 
ügyvezetője) és négy segítője által elkészí-
tett 2200 adagos leves is, amely a téglagyá-

Egyszerre két rendezvényt is szervezett a 
strázsára május 24-én a városunk neves 
bortermelőit tömörítő borrend: a kulináris 
élvezeteket előnyben részesítőknek főző-
fesztivált, a kerékpározóknak pedig terep-
versenyt rendezett. Ez utóbbi kapcsán nyu-
godtan mondhatjuk, hogy egyedülálló az 
országban, ugyanis sehol másutt nincs még 
egy olyan torna, ahol – ha a résztvevőknek 
úgy hozza kedve – a tekerés után nyugod-
tan végigsétálhatnak egy élettől nyüzs-
gő pincefaluban, és megállhatnak egy po-
hár jófajta bort is elfogyasztani. Márpedig 
a strázsahegyi tekerő amatőr terep kerék-
párverseny ilyen: egyszerre vidám szórako-
zás és kemény sportteljesítmény. Utóbbiról 
amúgy maga a pálya gondoskodott, hiszen 
a közel százméteres szintkülönbség alapo-
san megizzasztotta a legtöbb résztvevőt.
 – az amatőr és a sport kategóriába több 
mint kétszázan neveztek. a gyermekeknek 
és a felnőtteknek eltérő nehézségű pályát 
jelöltünk ki – mondta Kugel György, a verseny 
főszervezője. – a tekerő alapötlete néhány 
évvel ezelőtt, egy vidám borozgatás során 

merült fel, amikor a monori borrend tagjai, 
valamint a gyömrői kerékpárosok azon gon-
dolkodtak, hogyan lehetne a strázsahegy 
értékeit megismertetni az emberekkel. Hi-
szen nincs még egy olyan pincefalu hazánk-
ban, amelyik ennyi présházzal büszkélked-
hetne. ráadásul mindez egy megközelítőleg 
kétmilliós lakosságú nagyváros, Budapest 
szomszédságában található! 
 amúgy Monoron komoly, évszázadok-
ra visszanyúló hagyománya van a borter-
melésnek. Minden bizonnyal azt követő-
en érkezett ide az első szőlővessző, hogy 
1446-ban az egri káptalan lett ezen a tájon 
a földesúr. Így aztán nem csoda, hogy az 
1799-ben kiadott első magyar nyelvű föld-
rajzi szótár már nem felejtette el Monor 
kapcsán megemlíteni azt sem, hogy: „bora 
meglehetősen sok terem”. az 1861-ben el-
készített második magyarországi katonai 
felmérés térképlapjai pedig már a strázsa-
hegyi, kutya-hegyi és a téglagyári-dűlőben 
található pincéket is feltüntették.
 – a kerékpárverseny azt is célként tűz-
te ki maga elé, hogy alaposan átmozgas-

tekerő & kavarósPoRT És GAszTRonóMiA

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

• szakszerviz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítők

Számítógép konf.:                      48 900 Ft-tól
LCD monitor:                             36 700 Ft
5.1-es házimozi:                        10 200 Ft
Játékkonzol:                                   2 200 Ft
GeForce 8500 GT
ajándékkal                                  14 900 Ft

Monor, Móricz Zs. u. 21.
Tel.: 29/410-387

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!
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Nagy a tülekedés a rajtnál, hogy jó helyre kerüljön a versenyző az első kanyarban

ri pincék mellett felállított, 1620 liter űrmé-
retű óriásbográcsban készült el. a hivatalos 
nevén térségi egytálételként feltüntetett 
káposztás leves főzését reggel nyolc órakor 
kezdték el, és délután, nem sokkal fél kettő-
kor készült el a strázsahegyi honfoglaló leves 
névre keresztelt étel. Csak néhány adat a hi-
vatalos jegyzőkönyvből, amely a giga-leves 
méreteit érzékelteti: a káposztásleves elké-
szítéséhez 20 kg zsírt, 3 kg sót, 67,2 kg fehér 
és sárgarépát, 91,3 kg kockára vágott sertés-
húst, 48,5 kg kockára vágott csülökhúst, 20,8 
kg kockára vágott füstölt szalonnát, 108 kg 

Május utolsó hétvégéjén érdemes volt kilátogatni a Strázsa-hegyre, 
hiszen ekkor tartották a IV. Strázsahegyi Tekerő Amatőr Terep 
Kerékpárversenyt és a II. Strázsahegyi Kavaró Sütő-Főző Fesztivált. Mind 
a két rendezvényt a Monor Környéki Strázsa Borrend szervezte.

a tiszta, Gondozott pince Díjat idén 
Sárosi István, Zabos Mária, dr Kiss György, 
Farkas Gábor, Sintár András, Bokros Lajos, 
Kocsis János, Vitéz László, Szabó Károly, 
László Piroska, Szilágyi Béla, Orlik Sándor, 
Veres László, Hanzelik Lajos, Bíró László, 
Czeglédi György és Mikla László kapta.

tiszta, goNdozott piNcék                       
oldalast és 168,3 kg savanyúkáposztát hasz-
náltak fel. Emellett főzőtejszínből is 44 litert 
fogyott az illyés józsef által vezetett csapat 
tagjai kezei alatt. 
 a rekordkísérlet sikerült, a káposztaleves 
elkészült, úgyhogy május 24-e óta Monor 
városa tudhatja magáénak a legnagyobb 
adagban készített levest. amúgy a korábbi 
bajnokot is Magyarország, jelesül nyíregy-
háza adta, ott ugyanis 2006-ban kétezer ada-
gos levest készítettek. Úgyhogy hazánk a le-
vesek tekintetében nagyhatalomnak számít.
 a nap folyamán a Monor környéki strá-
zsa Borrend 18 gazdának adta át a „tiszta, 
Gondozott pince Díjat”. a kitüntetést azért 
alapították, hogy ezzel is arra ösztönözzék 
a pinceházak tulajdonosait, hogy becsül-
jék meg, gondozzák és ápolják azt a párat-
lan örökséget, mit eleink a Monor környéki 
dombokon felépítettek. a borrend éppen 
ezért azt értékelte, hogy mennyire van kar-
ban tartva a présház, a pince, és természete-
sen azok az eszközök, amelyeknek köszön-
hetően a szőlő borrá válik.

– a célunk az, hogy szépen nézzen ki a pin-
cefalu – fogalmazott kugel György. – Ép-
pen ezért ezt a díjat minden esztendőben 
kiosztjuk. Ezt nem tekintjük örökös címnek, 
aki nem érdemli meg a viselését, attól visz-
szavesszük. a jelentkezés önkéntes, a díjat 
mindig a strázsahegyi kavaró sütő-Főző 
Fesztivál keretében adjuk át.

   Jezsó Ákos

Készül a Strázsa-hegyi honfoglaló leves. Illyés 
József (Pro-Atlasz Kft.) „kifőzte”, hogyan lehet 
rekordmennyiséget készíteni belőle

A legízletesebb desszert: Szabó Nor-
bert – kapros-túrós rétes
A legszebben tálalt étel: B&k kft. csa-
pata – színek szárnyán csirkegolyók
A legízletesebb sültétel: Hegyessy 
Lions Club – tárcsás finomságok
A legízletesebb halétel: Balogh Pé-
ter – halászlé
A legízletesebb szaftos étel: székes-
fehérvári tűzoltók csapata – Bakonyi 
Öhöm bográcsban
A legízletesebb leves: Kapás Zsuzsi – 
füstölt hússal, tarhonyával zöldbabbal 
készült leves
A legjobb sütő-főző csapatnak kijá-
ró  Vándor fakanál-díj: Szabó Norbert 
és csapata

Nyertes kavarók

Kugel György azon van, hogy megismertesse a 
Strázsa-hegy értékeit az emberekkel
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Monor közepén, a Kistói u. 9-ben

 

Széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal

10 % kedvezmény 

  a hirdetés 

       
       

felmutatójának!



Ajtai Minerál Enterprise Kft., Ambrózi Pál 
pincéje, B&K Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft., Benedek Elek Cserkészcsapat – 
Monor, BEX Bearing Kft., Blue Scorpions 
Motoros Club, Bódi Attila szállítmányo-
zó, Bodor Borház, Budapest Bank, CBA 
Monor, CIB Bank Zrt., Computer System 
Bt., Csúzi Családi Pincészet, Dr. Dudás 
Jenő a Nyugdíjasok Pest Megyei Szövet-
ségének elnöke, EcoFact Kft., Fagyöngy 
Üzletház, Fiatalok Fejlődéséért Monoron 
Egyesület (Nemzetőr Általános Iskola), 
Fór Bt., Füri József Víz- Gáz- Fűtésszerelő, 
Gál Ács Kft., Giant-Gyömrõ Kerékpáros 
Szakosztály, Győztesek Boltja, Hanzelik 
Lajos pincéje, Hegyessy Nyerges Hotel, 
Homoksori Kft., Hyexx Géptervező és Ki-
vitelező Kft., Ilzer Sörgyár Rt., József Attila 
Gimnázium és Szakközépiskola, Kerbor 
Kft., Két Kisfestki Kft., Ketech Kft., Kis Pál 
Pincészet, Kiss Optika, Kiss Péter kőfara-
gó pincészete, Kövál Zrt, Lendvai And-
rás, Magyar Mezőgazdaság Kft., Merida 
(BikeFun.hu), Monor és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Monori Polgárőr Egyesü-
let, Monori Rendőrkapitányság, Monori 
Tűzoltóság, Monorierdei Polgárőrség, 
Nagycsaládosok Egyesülete, Nefag Zrt., 
Netpeople.hu, NE-VA-DA Si és Kerék-
pár Szervíz, Oázis Kertészet, Orlik Sándor 
pincéje, Paning Sütõipari Kft., Piramis 
2200 Építőipari Szolgáltató Kft., Portalu 
Kft., Proatlasz Kft., Régió Lapkiadó Kft., 
Rotech Kft., Sintár Földgépszolgáltató Bt., 
Szánthó Kereskedõház Kft., Szilágyi GSM. 
Kft., Tonerváros Kft, Váltó Kerékpárüzlet 
és Szervíz, Zátrok Károly

tekerő-kavaró támogatók

Berki István, Csuzi Családi Pincészet, 
Hanzelik Lajos, Kis Pál Károly, Kiss Péter
Dr. Kiss György, Lendvai András, Lukácsy 
György, Petcz Mátyás, Zátrok Károly

veNdégváró piNcék voltak

a strázsahegyi honfoglaló leves végül 
2200 adagban készült el, amit új rekord-
ként egy erre szakosodott vállalkozás is hi-
telesített.
 – a magyarországi rekordok legtöbb-
je gasztronómiai jellegű, így le sem tagad-
hatnánk, hogy a mindennapjainkban is 
központi helyet foglal el az étkezés – hang-
súlyozta Sebestyén István, a hitelesítést 
végző cég szakembere. – Hat éve hoztuk 
létre a magyarországi rekordok adatbá-
zisát, mert Guinness-rekordokat nyilván-
tartó szervezet gyakran még a legjelentő-
sebb hazai teljesítményeket sem méltatta 
válaszra. a hazai rekordokat a www.rekor-
dok.hu honlapunkon tesszük közzé, ahol 
egyre több kimagasló eredmény – most 
már a monori strázsahegyi honfoglaló le-
ves – is szerepel. 
 – Mi magyarok elsősorban magunknak 
és szűkebb környezetünknek szeretnénk 

megmutatni, hogy mire vagyunk képesek 
– mondta sebestyén istván. – Ezért állítunk 
föl legtöbbször magyar specialitásokból 
rekordokat, amelyre a világ más részein 
kevésbé figyelnek fel. a rekordkísérletek-
nél mindig szükség van a helyi összefo-
gásra, vagyis jó ötletre, támogatói háttérre 
és a közönségre. Bármilyen rekordról be-
szélünk is, azt fel kell tudni használni a he-
lyi rendezvény vagy a város életének mar-
ketingjében is. akkor lehet ugyanis vonzó 
a közönség számára egy ilyen esemény, ha 
sok emberhez eljut a híre. 
 – Mint rekordhitelesítő és mint magán-
személy is először jártam Monoron, ezért 
az átlagembertől csak annyiban különbö-
zöm, hogy van bizonyos tapasztalatom a 
városmarketingben. a tekerő-kavaró ver-
seny és fesztivál egyik alappillére a strá-
zsa-hegy és a rajta lévő közel ezer pince. 
Erről azonban mit sem tudtam ideérke-
zésem előtt, ahogy gondolom még na-
gyon sokan vannak az országban olya-
nok, akiknek fogalmuk sincs a monori 
értékekről. Úgy gondolom, hogy óriási hi-
ányosság van a településmarketing terüle-
tén. Első lépésként be kellene vinni a ha-
zai köztudatba a monori pincék létezését. 
Ha ez már sikerült, akkor az ideérkező lá-
togató nyilván meg szeretné kóstolni az itt 
készített borokat is, tehát ennek a feltét-
eleit is biztosítani kell. Harmadrészt olyan 
programot is kínálni kell a vendégeknek, 
amellyel tartalmasan tölthetnek el egy na-
pot Monoron. a turisztika fejlesztésének 
alapjai adottak, de még nagyon sok tenni-
való van. Még számtalan olyan apró ötlet 
hiányzik, mint amilyen ez a rekordkísérlet 
is volt, hogy a turizmus területén is sikeres 
legyen a város.

– papp –

2200A REKoRd, És AMi MÖGÖTTE VAn
A Strázsahegyi Tekerő-Kavaró verseny és fesztivál idén egy 
különlegességgel is várta az érdeklődőket. A Pro-Atlasz 
Kft. és vezetője Illyés József arra vállalkozott ugyanis, hogy 
minden érdeklődőt vendégül láthasson egy tál ételre. 

Sebestyén István: a rekordkísérleteknél mindig 
szükség van a helyi összefogásra, vagyis jó 
ötletre, támogatói háttérre és a közönségre

kis-pál károly pincéje büszkén hirdet-
te magáról, hogy szívesen látja a ven-
dégeket. az új építésű présházban még 
szinte meg sem száradt a festék, a tulaj-
donos és párja, Szekszárdi Anett máris 
szívesen fogadta a vendégeket. 
 – Örömmel látjuk az ideérkező ven-
dégeket, mindenkit szívesen kínálunk 
egy pohár borral és némi harapnivaló-
val – mondta szekszárdi anett. a bo-
rok eladását egyelőre még nem tervez-

zük ebben a formában, talán majd akkor, 
ha a rendezvény kinövi magát annyira, 
hogy érdemes legyen foglalkozni vele. 
Hiszünk a strázsahegyben és annak tu-
risztikai vonzerejében, reméljük hama-
rosan olyan hírünk lesz az országban, 
mint mondjuk a szegedi halászléfőző 
fesztiválnak. Egyenlőre azonban még 
mi is csak azon dolgozunk, hogy ha-
gyományt teremtsünk a rendezvényből 
Monoron. 

Vendégváró pincékhAGyoMányT TEREMTEnEK

Bár nem díszelgett a vendégváró pin-
ce felirat az ajtó mellett, mégis szívesen 
látta a szerkesztőségünket egy-két po-

hár borra jámbor zoltán, valamint csa-
ládja és barátai.  

– a turizmusfejlesztés mindenképp hasz-

strázsahegyTEKERTEK, AzTán KAVARTAK nos lenne a strázsahegyen, mivel így 
valószínűleg nem lenne sokszor olyan 
elhanyagolt a környék – mondta kérdé-
sünkre a vendéglátó. – Ez egyúttal arra 
is lehetőséget adna, hogy a pincetulaj-
donosok tovább őrizhessék a régi ha-
gyományokat. Mi nem foglalkozunk az 
általunk termelt borok eladásával, a pin-
cénket összejövetelek tartására hasz-
náljuk leginkább. Viszonylag gyakran 
járunk ki, van úgy, hogy csak kerékpáro-
zunk és megállunk itt inni valamit, de té-
len is feljövünk szánkózni. a tekerő ke-
rékpárversenyen is részt vettünk, és azt 
vesszük észre, hogy egyre nagyobb a te-
kintélye a profi és az amatőr kerékpáros-
ok között is. 

Diszlexiával küzdők 
fejlesztése Monoron

• Korrepetálás, felkészítés a következő órára, 
      dolgozatokra, vizsgákra
• Olvasási és tanulási módszertan: olvasás és tanulás fejlesztés
• Segítő beszélgetés: szorongáscsökkentés, 
      önbizalom-növelés, kudarctűrő-képesség fejlesztése
• Életvezetési tanácsadás: 
      tanulási stílus vizsgálata, módosítása 
• Hatodik osztályos kortól, felnőttek számára is!

László Tímea, szociálpedagógus, mentálhigiénés 
 szakember, speciális tanulási zavarok kezelése

Tel: 20/264-5911, 29/413-129 • e-mail: laszlotimea@monornet.hu
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Akciós hitelek
jelzálog alapú hitelek (minimális költséggel) vásárlásra, 

szabadfelhasználásra, vegyes falazatú ingatlanra, 
építésre, hitel és magánhitel kiváltásra, 

akár jövedelemigazolás nélkül is. Passzív BAR-osoknak is.

FIX IDEÁL INGATLAN 
CENTRUM BT.

2200 Monor, kossuth L. u. 62.
E-mail: info@fixideal.hu
telefon: 06-29-416-938
Mobil: 06-30-279-9082

Hívjon bátran! Segítek!
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Monor, Kossuth Lajos u.  88. • tel.: 610-680

– idén visszatértünk a kezdetekhez, ami-
kor még csak a műsort adott a gazdakör, 
és amikor még nem vártuk étellel, itallal az 
érkezőket – mondta Aranyi Sándor a gaz-
dakör elnöke. – Erre azért volt szükség, 
mert sok érdeklődőt vonzott a tekerő-
kavaró verseny és fesztivál, így emiatt nem 
volt érdemes a főzéssel is foglalkozni. sze-
retnénk, ha idővel több napossá válhatna 
a rendezvény, így jobban elférnének egy-
más mellett a különféle programok. 
 – Elsősorban kulturális programokkal 
készültünk az orbán-napra. több nép-
tánccsoport, mesemondó, énekesek és a 
jaG irodalmi köre is fellépett a színpadon. 
Fontosnak tartjuk a rendezvényt, hiszen a 
strázsahegyhez mindannyiunkat erős ér-
zelmi szálak fűznek – hangsúlyozta a gaz-
dakör alelnöke. – Már a rendszerváltás óta 
téma a monoriak körében, hogy nagyobb 
figyelmet érdemelne a hely, mint közép-

Európa legnagyobb pincefaluja. Eddig 
csupán egyéni kezdeményezések voltak, 
talán most végre elindul valami a borrend 
és a gazdakör összefogásával. a tervekből 
akad bőven, ezek megvalósítása azonban 
még várat magára. azt látom, hogy van 
jövője a strázsahegynek és előbb-utóbb 
egyre több családnak adhat megélhetést, 
kereset-kiegészítést.
 – Úgy gondolom, hogy a hely mindin-
kább népszerű lesz a monoriak és a távo-
labbról érkezők körében – vélekedett ara-
nyi sándor. – Már most is mennek fel az 
ingatlanok árai a hegyen, talán ez meg-
akadályozza, hogy még többen költöz-
zenek be a pincékbe. szerencsére egyre 
több pince újul meg. azonban ami a strá-
zsahegy előnye, az a hátránya is. Míg má-
sutt a sokkal kevesebb pincéből álló he-
lyeket könnyű rendbe rakni, addig nálunk 
az 1000 pince között még mindig százá-

GazdakörA FÉnyKoR MÉG ElőTTünK VAn
A 16. éve megtartott Orbán-napi rendezvényt idén is a 
Monori Gazdakör szervezte. Szokás szerint az Orbán-szobornál 
várták az érdeklődőket gazdag műsorkínálattal. 

val akadnak olyanok, amelyeket nem gon-
doznak a tulajdonosaik. az ideérkezőket 
pedig már néhány elhanyagolt pince is ta-
szíthat. Ennek ellenére úgy látom, hogy 
még előttünk a strázsahegy fénykora. Ér-
demes tehát a pincét és annak környékét 
is rendben tartani, valamint igyekezni a jó 
minőségű szőlő termesztésére és a kiváló 
minőségű bor készítésére. szeretnénk, ha 
mindannyiunké lenne az orbán-nap és a 
rendezvények, valamint a strázsa-hegy, 
így előbb-utóbb a családok konyhájára is 
hozna valamit. Dolgozzunk együtt érte!

PJ – SZJ

Aranyi Sándor: talán most végre elindul valami 
a borrend és a gazdakör összefogásával

idén a tekerő-kavaró programjához társult 
a monori szent Flórián Hagyományőzrő tűz-
oltó Egyesület is az országos Hagyomány-
őrző tűzoltó Verseny megrendezésével.
 – azért kapcsolódunk a rendezvényhez, 

hogy hagyományt teremtsünk Monoron és 
környékén a versenynek. szerencsére hat 
csapat is elfogadta a meghívásunkat az első 
alkalommal is – mondta a Monori tűzoltó-
ság a szolgálati Csoport szolgálatparancs-

hAGyoMányos TűzolTás noka, Sándor Ottó zászlós, a tűzoltó hagyo-
mányőrző egyesület elnöke.
 – szeretnénk megmutatni a nagyközön-
ségnek a hagyományos tűzoltó technikákat 
és ezúton is felhívni a figyelmet a tűzoltók 
sokszor kimagasló teljesítményére. a verse-
nyen két: mozdony- és kocsifecskendő ka-
tegóriában indultak a csapatok. a végén 
mindkét fecskendőtípussal egy kazaltüzet 
is eloltunk. 

Sándor Ottó:  
a rendezvény-
nyel is szeret-
nénk felhívni 
a figyelmet a 
tűzoltók sokszor 
kimagasló telje-
sítményére
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amikor e cikk születik, még nincs vége a 
tanévnek és még zajlanak az érettségik is. 
De már megvolt a ballagás (május 1-jén).
idén – a végzősök által – 161 új „lakója” 
lesz „jaG-falvá”-nak, ennek a szellemi kö-
zösségnek. közülük 31-en tettek már kö-
zépfokú nyelvvizsgát.

ismét elballagott  
egy tehetséges évfolyam

a most ballagók közül takács László föld-
rajzból az oktV-n 11., Papp Angéla művé-
szettörténetből 17. lett az országban, Ko-
vács Hanga biológiából a 22., Romanov 
Vivien Anni pedig rajzból lett különdíjas. 
De jó eredményt értek el többen irodal-
mi pályázatokon, szavaló és szépkiejté-
si versenyeken, rendszeresen dolgoztak 
a középiskolai Matematikai Lapokban, és  
tudományos diákköri konferenciákon is-
mertették meg a józsef attila Gimnázium 
nevét szerte az országban.
 idén – a végzősök közül – a signum 
Laudis (a Dícséret jele) Díjat három tanu-
lónak ítélte oda a tantestület, kifejezve 
ezzel őszinte nagyrabescsülését.
 Komjáthy Dénes legjelentősebb tanul-
mányi sikere a földrajz országos tanulmá-
nyi versenyen elért hatodik helyezése. De 
első lett az apor Vilmos katolikus Főis-
kola Mátyás király kora című pályázatán, 
harmadik a váci Madách imre Gimnázium 
hasonló versenyén, sőt a kutató Diákok 
Mozgalmának esszépályázatán is díjat ka-
pott, amit az országos széchenyi könyv-
tár dísztermében vett át. angol nyelvből 
is középfokú nyelvvizsgája van.
 Kovács Blanka négy éven át kitűnő 
tanuló volt, németből felsőfokú nyelv-
vizsgája van. tavaly a művészettörténet 
oktV-n az országos 27. helyezést szerez-
te meg. az iskolai és a városi közönség 
megismerhette zenei tehetségét is.
 Varga Hajnalkának is kitűnő volt a ta-
nulmányi eredménye négy évig. a gépíró 
és szövegszerkesztő versenyen minden 
évben országos szintű eredményt (pél-
dául 6. helyezést) ért el, az iskola sikeres 
csapatának is kiemelkedő tagja volt. az 
idősek gondozási központjában is több 
műsornak volt szerkesztője és szereplője.
 „jó tanuló – jó sportoló” elsimerő cí-
met nyert a tantestülettől az idén végző 
Artzt Eszter. a diákolimpiákon két arany-, 
négy ezüst- és négy bornzérmet szerzett 

oktatásJAG-FAlVA isMÉT GAzdAGodoTT
Megyeri István igazgató úr néhány éve azt mondta egy beszédében, 
hogy a monori gimnázium – több mint félévszázados (57 éves) 
története során – már annyi sikeres diákot bocsátott ki alma materéből, 
hogy ha összegyűjtenénk őket, már egy egész falut vagy kisvárost is 
tudnának működtetni az onnan kikerült, és például orvossá, jogásszá, 
mérnökké, államigazgatási szakemberré, kiváló szakmunkássá lett egykori 
neveltjei. „JAG-falva” pusztán általuk is virágzó település lehetne.

atlétikában, és az iskolai Diákbizottság-
ban is kiemelkedő munkát végzett.
 a kosárlabdacsapat országos első he-
lyezéséről már írtunk. 12-es tagjai névre 
szóló emléktárgyakat kaptak a ballagá-
son. a kitűnő és jeles tanulók pedig arany- 
illetve ezüstkoszorús iskolajelvényt és ju-
talomkönyvet.

nem csak a végzősök

az év végi számvetésnél azonban öröm-
mel említhetjük az alsóbb évesek kiemel-
kedő eredményeit is. Bíró Tamás (11.b) a 
földrajz országos versenyen hatodik lett. 
a gépíró, szövegszerkesztő verseny or-
szágos döntőjén a jaG csapata első he-
lyezést ért el. a „kenguru” nemzetközi 
matematika versenyen megyei hatodik 
és nyolcadik helyet sikerült szerezni. a 
napenergiával foglalkozó diákcsoport si-
keréről (első helyezés a kutató Diákok 
országos konferenciáján) már olvashat-
tak lapunk hasábjain. Leichter Lilla (11.g) a 
megyei anyanyelvi verseny váci döntőjé-
ben továbbjutott az őszi országos döntő-
be. Pete Mónika (10.c) tagja volt a ki Mit 
tud?-győztes Lármafa együttesnek. az 
énekkar tagjai a Művészetek palotájában 
énekelhettek. a vers- és prózamondók 
helyi és környékbeli szavalóversenyek dí-
jazottjai voltak, az irodalmi színpadosok 
országos rendezvényen is sikeresen sze-
repeltek.

sporteredmények

nem maradtak el a sporteredmények sem. 
a már említetteken kívül Jávorszki Lász-
ló (11.c) például távolugrásban 1., Burján 
Nóra (11.c) pedig magasugrásban máso-
dik lett az UtE-pályán megrendezett me-
gyei atlétikai versenyen. a magyar ifjúsá-
gi válogatott tagjaiként a lengyelországi 
Wroclawban megrendezett taekwon-do 
Európa Bajnokságon három gimnazis-
tánk is dobogós lett (Rigó Pál [11.c] pe-
dig két 4. helyezést hozott el). Lódi Vivien 
(10.a) küzdelemben ezüst-, Leichter Lil-
la (11.g) és Borsai Szandra küzdelemben 
bronz bronzérmes lett. sokoldalúságát 
bizonyítja – kitűnő tanulmányi eredmé-
nye mellett –, hogy a szombathelyi no-
vellaíró pályázaton harmadik helyezést 
ért el, a Diákpoézis-2008 verspályázaton 
pedig különdíjat és tárgyjutalmat kapott, 

de meghívták a sárvári Diákköltők orszá-
gos találkozójának alkotótáborába is.
 Ez a felsorolás – a teljesség igénye nél-
kül is – láttathatja, hogy „ezek a mai fiata-
lok” azért hasznos irányban is tudják ka-
matoztatni energiáikat.

újak jönnek

a jaG-ból elmennek a végzősök, és jön-
nek az újak; remélhetőleg folytatva az 
elődök sikerlistáit. az idei felvételin a 
824 írásbelit író jelentkezőből 165 férő-
helyre kerülhettek be diákok (a központi 
írásbeli eredmények, a hozott és a szer-
zett pontok alapján). a négyévfolyamos 
gimnáziumban 66 fő, a szakközépisko-
lában 33 fő, a hatévfolyamos gimnázi-
umban 33 fő folytathatja tanulmányait. 
az ötévfolyamos gimnáziumban angol 
nyelvből 17, német nyelvből pedig 16 fős 
csoportban kezdhetik az újak a tanévet. 
az esti tagozat átmenetileg szünetel.

Előkelő helyen az iskola

a hivatalos szakértői felmérések alapján – 
az elmúlt 15-20 év munkáját értékelve – az 
ország közel 1000 középiskolája közül az 
1988-2003 között elért versenyeredmé-
nyek alapján a monori jaG a 32. helyen áll, 
az utolsó 10 év alapján pedig a 16.
 a főiskolai felvételeket tekintve az első 
harmadban helyezkedik el az iskola (min-
den 4. felvett nyelvvizsgával rendelkezik).
Megnyugtatónak mondhatók az orszá-
gos kompetencia Mérés eredményei is, 
mind a 8., mind a 10. évfolyamot illetően. 
szövegértésből és matematikából egy-
aránt jóval átlag fölötti teljesítményt mu-
tatnak az itt tanulók (2003-'4-'6-'7-ben is).
 Mindezen eredmények mögött termé-
szetesen komoly tantestületi, szaktaná-
ri munka van. sokuk nevét kellene itt fel-
sorolni, de – helyhiány miatt – ezt most 
nem tehetjük meg.
 a nyári szünidőre viszont nekik is és di-
ákjaiknak is megérdemelt, jó pihenést kí-
vánhatunk.

Bolcsó Gusztáv

Pa
p

p 
Já

no
s 

fe
lv

ét
el

e

az átadás előtt végzett forgalomszámlá-
lási adatok szerint akkoriban a vasúti átjá-
róban 1827 jármű haladt át naponta. Mára 
6000 járműre nőtt ez a szám, ami igazol-
ta az aluljáró létjogosultságát. Viszont az-
óta is sok lakossági panasz érkezik amiatt, 
hogy igen nehéz átkelni a kistói úton köz-
vetlenül az aluljáró után. Hiába van kint 
ugyanis 40 km-es korlátozó tábla, az autók 
mégis igen gyorsan jönnek fel a felszín-
re, és a gyalogosok kockázatosnak tartják 

az átjutást, különösen a szerintük feltét-
lenül szükséges zebra hiányában. a köz-
útkezelő kht. iskoláknál 150 gyalogos/óra, 
egyébként 300 fő/óra (csúcsidőben értett) 
forgalom mellett tartja törvény szerinti kö-
telezettségének a felfestett gyalogátkelő-
hely biztosítását. itt jelenleg kisebb a gya-
logos forgalom, de önkormányzatunk – a 
kerékpárút megépítésével együtt és anya-
gi áldozatot is vállalva – információnk sze-
rint október 31-ig szeretné kialakítani a 
zebrát.
 a lakosságnak szintén hiányérzete van 
amiatt, hogy az aluljárón való gyors átjutás 
után  várakozni kell a 4-es út előtt. a tervek 
elkészülte után egyre többen és egyre tü-
relmetlenebbül kérdezgetik, hogy megva-
lósul-e egyáltalán a beígért körforgalom, 
vagy csak szép álom marad?
 a projekt megvalósításához jelenleg 
nem rendelkezünk forrással – mondta el 
kérdésünkre Fazakas orsolya a nemzeti inf-
rastruktúra Fejlesztő zrt. kommunkikációs 
és pr Vezetője. –  a források biztosítására 
beadtuk a pályázati dokumentációt a kö-
zép-magyarországi operatív program ke-
retében a nemzeti Fejlesztési Ügynök-

Városunk „sorompófogságának” megszűnését jelentette az ünnepélyes 
pillanat, amikor átadták az oly nagyon várt közúti aluljárót Monoron.

Öröm és ürömnEM lEsz? lEsz? MiKoR lEsz?

séghez. annak kedvező elbírálása esetén 
a  támogatási szerződés várhatóan ez év 
júniusában kerül aláírásra. Csak akkor kez-
dődhet meg augusztusban a kivitelezés. 
Ebben az esetben a befejezés ez év de-
cemberében lehetséges. Ha később írnák 
alá a támogatási szerződést, a munkakez-
dés – a tél miatt is – a jövő év első felére 
tolódhat. az európai uniós forrás is csak a 
támogatási szerződés megléte esetén biz-
tosított. Ettől elesni csak abban az eset-
ben lehet, ha a projekt nem kap támoga-
tást. Minden határidő tehát a támogatási 
szerződés aláírásától függ.
 reménykedjünk!

Bolcsó

Hiába van kint 40 km-es korlátozó tábla, az 
autók mégis igen gyorsan jönnek fel a felszínre

A körforgalom tervrajza
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 A kép akkor van kész, ha be van keretezve

nyílászárók, tükrök, 
bútorüveg, polcok 

üvegezése biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett 
üvegek, gravírozások, egyedi 

elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több,
 mint 400 féle keretmintából. 

ivánszki 
Zoltán

Üveges és 
képkeretező

Rendelésfelvétel: 2200 Monor, Katona József u. 37. 
Tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076

• Névre szóló ajándéktárgyak
    (kovácsoltvas bortartó, poharak, fa ajándéktárgyak)
• Boros kellékek
• Gravírozás
• Villányi, egri, tokaji borok rendezvényekre
    (pl. esküvőkre, céges rendezvényekre)

Borkuckó

Vendéglátó egységet is kiszolgálunk!
Cím: 2200 Monor, piac tér • Telefon: 20/9-240-878
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 10-17, szombat: 7-12

m i nőség i 
magya r bo ro k 
fo rga l ma zá sa

Öröm és ürömFAlFRiKA, „TAG”, „GRAFFiTi”

eket (=firkász, vagy a csapat neve, kézje-
gye, vagy üzenete) a falra, vagy például 
vasúti kocsira, telefonfülkére, közlekedési 
táblákra, buszmegállókra stb.
 a „graffiti” (=karcolt, vé-
sett, festett rajz vagy írás) már 
az ókorban is létezett, mos-
tanában a festékszóró spray-
vel készített falfestményt je-
lenti. a legtöbb országban 
a tulajdonos beleegyezé-
se nélküli graffiti készítése 
vandalizmusnak minősül, il-
legális és természetesen a törvény bünteti.
 De van olyan nézet is, miszerint az igé-
nyes graffiti kiállításra méltó művészeti stí-
lus is lehet. Vannak ezzel kapcsolatos jó 
példák is, amik az ifjú alkotók kreativitását 
jó irányba terelték, terelhetik.
 1994-ben éppen Monoron rendezték 
meg (szuhányiné szappanos Éva tanárnő, 
és Vrabecz józsef diák kezdeményezésé-
re) az i. országos Graffiti Fesztivált. akkor 
itt legális, meszelt falfelületeket biztosí-
tottak a szervezők a város több pontján az 

alkotóknak, akik azokat mívesen ki is hasz-
nálták. a soros alapítvány és a helyi vállal-
kozók támogatásával létrehozott rendez-
vényt a város polgármestere nyitotta meg 
akkor. a jászai iskola bejárata melletti fa-
lon, illetve a Gimnázium udvarán lebon-
tásra váró épületen (Vrabecz József műve) 
még ma is láthatók az akkori festmények.
 a monori gimnáziumból induló Ko-
vács (művésznevén: „Budha”) Tamás is a 
graffititól jutott el ma már külföldön is be-
csült street art alkotásaiig.
 az illegális falfirkák, „tag”-ek és 

„graffiti”-k viszont egyenlők a tudatos 
rongálással – városunkban is. pécsett ez 
ellen úgy harcolnak, hogy bekamerázzák 
a tereket, de legutóbb is 10 milliót költöt-
tek a falfirkák eltüntetésére. Budapesten 
külön graffiti  ellenes nyomozócsoport is 
működik.
 Monoron csak intézményi felújítási ke-
ret van, de a védett épületek rongálását 
helyi rendelettel bünteti az önkormány-
zat szabálysértési hatósága; a magasabb 
értékű károkozásért viszont – bűncselek-
ményként – a rendőrség vonhatja felelős-
ségre az elkövetőket.
 Ez az írás azzal a szándékkal született, 

hogy erre ne kerüljön sor. 
Monor központját – sok-sok 
pénzért – szemet gyönyör-
ködtetően sikerült épület-
felújítások és talán soha nem 
látott mértékű építkezések 
jellemzik jelenleg.
 igyekeznek lemosható 
festékeket, felületeket alkal-
mazni; de ha az első rongá-

lás megjelenik – sajnos! –  a tapasztalatok 
szerint követi azt a többi is. a felelőtlen fal-
firkák csak a „szerzők” kulturálatlanságá-
nak állítanak nehezen és drágán eltávolít-
ható „emlékeket”.
 Vigyázzunk megszépült környezetünk-
re! Hassunk fiataljainkra, hogy legális terü-
leteken bontakoztassák ki kreativitásukat!
 a Monori pünkösdi Fesztivál rendez-
vénysorozata is azt bizonyította, hogy erre 
számos lehetőség kínálkozik.

– BOLCSÓ –

A mulandó, földi létű emberben ősidők óta él a vágy, hogy maradandó 
nyomot hagyjon maga után az örökkévalóságnak. Különösen 
az alkotóművészek tartanak attól, hogy hiábavalónak ítéltetik 
munkásságuk, ha az később nem látható, hallható, olvasható.

Babits Mihály ezt az aggodalmát így fogal-
mazta meg: „ami betűt ágam írt a porba, i a 
tavasz sárvize elsodorja.”
 József Attila is hasonlótól tartott: „talán 
eltűnök hirtelen. i akár az erdőben a vad-
nyom.”
 Minden korszak ifjú generációjának tag-
jai is újszerű, eredeti, egyéniségüket hang-
súlyozó módon szeretnék kifejezni jelenlé-
tüket – gyakran lázadó módon – a szerintük 
hagyományosnak, konzervatívnak ítélt, 
idősebb generációk által meghatározott 
közegben. Gyakran firkálnak emiatt „tag”-

„A tulajdonos be-
leegyezése nélkü-
li graffiti készíté-

se vandalizmusnak 
minősül.”

A graffitit művészi szinten is lehet művelni, de sajnos a legtöbb esetben nem erről van szó

Ez nem művészet, hanem bűncselekmény

a pályázat kiírva, azóta többször megújít-
va, de a monori helyi járatban alighanem 
csak akkor volna pénz, ha büfé működne a 
fedélzeten vagy masszázsszalon.
 a megyében a hasonló helyzetű tele-
püléseken ugyanez történt. Egyedül száz-
halombatta a kivétel, de ott az önkor-
mányzat olyan, mint az olajsejk, akár helyi 
tavaszt is rendelhet magának, telik rá. 
 Viccelődök, de hát végül is azért te-
hetem, mert Monornak van helyi busz-
közlekedése, csak ezt helyközi közleke-
désnek hívják, buszok minden irányban 
járnak ki a városból, akik tehát a busz-
ra várnak, azok se várnak hiába, egye-
dül Monorierdő felé van baj, mert oda 
is megy járat, csak nem a rövidebb úton, 
mert az járhatatlan (a boldog együttélés 
szép jelképként), hanem körbe. a  piactér 
környéke esik ki tehát a közlekedési útvo-
nalakból, de manapság, amikor már vil-
lamos bicikli is van, tulajdonképpen csak 
a nagyon kellemetlen időjárás lehet az, 
ami megnehezítheti a bejutást a város-
ba. igazából csak a tanya van olyan mesz-
sze, hogy onnan már mindenképp kell 
valami jármű. 
 Így hát a Földváry tanyára kimegy 
egy kisbusz reggelenként az iskoláso-
kért. Valamint a leleményes helyi Volán-
vezetés jóvoltából a szakmunkásképző-
be egy rövidített pesti buszjárat viszi ki 

a diákokat. És kész. Legfeljebb racioná-
lisan ennyit lehet Monor tömegközleke-
désére áldozni.
 noha lehetne ábrándozni. Elképze-
lem, hogy volna két-három helyi taxis, 
aki a rászorulókat az önkormányzat által 
kiegészített áron utaztatná. Ha volna for-
galom, volna bevétel, volna értelme a ki-
adásnak is. Egy buszjegy árát fizetné az 
utas, a másik felét meg a vállalkozónak az 
önkormányzat. 
 De van ennél merészebb álmom is, 
annyira szép tavasz van, én legszíveseb-
ben lovas kocsira szállnék, ha már nem 
termettem lóra. És nagyon is sajnálom, 
hogy gyermekeim húsz év alatt egyszer-
kétszer ülhettek ló vontatta kocsin. Ha jól 
emlékszem, mintha a budai várba láttam 
volna helyi különlegességként lófogatot, 
gazdag német turistáknak szervírozva. Mi 
lenne, ha nekünk meg volna saját féde-
res kocsink, padokkal, afféle körjárat, ta-
vasztól őszig. Hétvégeken a strázsa felé. 
Monorierdő felé. Vagy ki a nyerges foga-
dóba. Hogy a papa is ihasson egy pohár 
bort, egy pohár pezsgőt. Először talán 
egy nevezetes ünnepen kellene kipróbál-
ni, mondjuk augusztus huszadikán. aztán 
más ünnepekre is megszervezhetnénk, 
ha tetszene nekünk. aligha tudnánk nem 
felültetni a monori konflisra, fiákerre, a lo-
vas buszra vendégeinket.

Takács Géza 

Folytatás az első oldalról

Vitassuk meg, hogyan lehetne kielégí-
teni azokat az igényeket a helyi közle-
kedésben, melyek a helyi buszjáratok 
megszüntetésével ellátatlanul marad-
tak!  Egyáltalán, mifélék is ezek az igé-
nyek? Lehet, hogy valamiféle közösségi 
taxi volna a megoldás?
 Virág Péter, a Virág taxi tulajdonosa 
vállalta, hogy összegyűjti és rendszerezi 
a beérkező észrevételeket, igényeket. Hi-
szen a helyi közlekedésnek már most is 
egyik alternatívája lehet a taxi. Elegendő 
kettő-négy embernek egy időben, egy 
helyről elindulnia ahhoz, hogy a taxi ára 
is felvegye a versenyt a tömegközlekedé-
sével. Mivel a Virág taxi a városban átla-
gosan 600 Ft-ért szállítja az utasokat, így 
ha kettő-négy ember összeáll, akkor egy 
főre csupán ~150-300 Ft esik, ami nagyjá-
ból megegyezik egy buszjegy árával.
 kérjük írják meg, hogy mikor, honnan 
és hová szeretnének eljutni a városban, 
valamint adják meg telefonszámukat 
és további elérhetőségeiket a későbbi 
egyeztetésekhez.
 Leveleiket a következő címre várjuk:
Levélben: 2200 Monor, józsef a. u. 106.
E-mailben: viragpeter@monornet.hu
sMs-ben: 06-20-212-2-212

lehetséges megoldások
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szágba. a királyi udvar és a főúri társaságok 
kedvelt bora volt az itt termelt tramini. 
nagy Lajos király engedélye szerint Buda 
minden szőlőbirtokosa mérhetett a házá-
nál vörös- vagy fehérbort. a kadarka fajtá-
jú szőlő például kis-ázsiából származik. Ha-
zánkba a törökök elől menekülő rácok a 
Balkánról hozták, és lassanként Buda –sas-
hegy borvidékén, majd az alföldön is ural-
kodó fajtává vált. Elődeink Monoron is ter-
meszteni kezdik. amikor a szerémség török 
uralom alá került a XVi. század közepétől, 
a magyarországi szőlőtermesztés megha-
tározó területévé a tolnai dombvidék mel-
lett tokaj-Hegyalja került. szőlőfajtáit az ide 
már korábban betelepülő francia hospesek 
telepítették. Ugyanez megemlítendő Eger 
esetében is, ahol németalföld déli részéről 
erre a vidékre érkező vallonok alakították ki 
a szőlőfajtákat, a művelés módszereit. E for-
télyoknak lettek haszonélvezői – káptalani 
tiszttartók közvetítésével – évszázadok so-
rán a monoriak.

A szőlőskertek bérlői, művelői

a telkes jobbágy – robot kötelezettségei-
nek teljesítése mellett – földesurától vagy a 
szomszédos földesúrtól szabadon bérelhe-
tett veteményeskertet, szőlőskertet. a bér-
letért taksát fizetett. a felesleges terményét 
piacra vihette, borát eladhatta. Ezt megte-
hették a zsellérek is, akiknek a száma az év-
századok során folyamatosan növekedett. 
az 1760-as években Magyarországon a pa-
rasztemberek 35 százaléka nem rendelke-
zett jobbágytelekkel. Ugyanis előfordult, 
hogy a letelepedéskor már minden földte-
rület foglalt volt, és nem jutott jobbágyte-
lek. az igásállat hiánya is akadályozhatta a 
telekszerzést. Monoron az 1728-as tiszttar-
tói nyilvántartás 4 örökös jobbágyot, 119 
szabadon költözködő jobbágyot, valamint 
10 zsellért mutat ki. E szántóvetők összesen 
375 kapás- és 104 újonnan ültetett szőlőt 
műveltek. a házatlan zsellérek száma 18 fő 
volt, akik más portáján éltek fizetség vagy 
munka fejében.
 tekintsünk bele a csaknem száz év múlva 
készült 1813-as árendás lajtsromba! a kimu-
tatást Bátkai péter taksaszedő készítette. a 
zsíros, elszennyeződött könyvecske szerint 
307 bérlő egységesen 30–30 fillér évi taksát 
fizetett be a méltóságos uraság kasszájába. 
Mindezt a könyvecske lezárásakor Csintalan 
ignác tiszttartó saját kezűleg aláírásával iga-
zolta. 1822-ben Bagó jános taksaszedő már 

371 bérlőtől gyűjtötte be a kerthasználati dí-
jat. az egy évvel korábban készült lajtsrom 
dűlők szerint részletezi a bérlők neveit és az 
egymástól eltérő díjak összegeit. az 1-es dű-
lőben 87 fő 40 fillérért, a 2-es dűlőben 93 fő 
80 fillérért, a 3-as dűlőben 98 fő 80 fillérért 
bérelt földet. a kis dűlőben 20 fő 60 fillérért, 
a forrás mellett 88 fő úgyszintén 80 fillérért, 
és egy itt lévő másik csoport 23 fője 60 fillé-
rért használta a szőlőskertet. az 1821-es tak-
sadíj végösszege 314 forint 80 fillér, amely 
409 szőlőtermesztő taksája. Ebből 111 fő 
jobbágy vagy zsellér forrás környéki.
 a XiX. század elejének gazdasági 
illusztrácójaként megemlítünk két eladási 
bejegyzést a nagypréposti iratokból: példá-
ul özv. Horváth istvánné a strázsa „hegyben” 
levő, 282 útból álló szőlőjét 500 rhforintért 
adta el. tönköl istván a kerti utcában lévő 
házát, mely a kabai kovács istván és sára 
kovács Mihály szomszédságában volt, elad-
ta Baranyi jánosnak és feleségének, Feke-
te Erzsébetnek (feltételezhetően nagyanyai 
őseim egyikének) 140 rhforintért.
 E néhány történéssel kívántunk emléket 
állítani a korábbi évszázadokban szántóve-
tő, kertészkedő, borászkodó monori embe-
reknek, elődeinknek.
 Forrás: Heves Megyei Levéltár, Eger, Nagy-
préposti iratok; Monori krónika 1998; A ma-
gyarok krónikája, Bp.1995

Dr. Dobos György,
a Helytörténeti Kör elnöke

Gyümölcs-, zöldség-, szőlő-, bortermelés és fogyasztás a középkorban.

HelytörténetMonoRiAK VisElT dolGAi

A Mihály Dénes Szakképző Iskola a 2008/2009-es tanévben a monori 
gimnáziumban az alábbi iskolarendszerű OKJ-s szakképzéseket indítja:

Számítástechnikai szoftverüzemeltető y  (közép szint,  
esti tagozat, egy tanév, feltétel az érettségi bizonyítvány megléte) 
Költségek: 15.000 Ft/tanév (amely tartalmazza a tankönyveket  
és egy 2 GB-os pendrive-ot) + a képzés végén vizsgadíj.

Gazdasági elemző szakstatisztikai ügyintéző  y (nappali  
tagozat, egy tanév, feltétel az érettségi bizonyítvány megléte)

Önköltséges ECDL képzés y  érettségivel nem rendelkező  
tanulóink részére

Érdeklődni lehet: Hajdu Ákosnál, tel.: 06-70-933-6312
Beiratkozás: 2008. június 13. 9-18 óráig a monori gimnáziumban.

TANDÍJMENTES KÉPZÉS

A gyümölcsösök előélete

a koraközépkorban nem voltak gyömöl-
csösök. De léteztek gyümölcsbozótok, me-
lyek később erdőkké terebélyesedtek. Ezek 
az erdők edzett magról is szaporodó, tőből 
sarjadzó, részben tarckos egyedekből áll-
tak. Megéltek minden különösebb ápolás 
nélkül. Bogyós növényeink egy része, mint 
például a ribizke, az egres ázsia délnyuga-
ti hegységeiből származik, mint ahogy ős-
hazája az almáinknak, körtéinknek, cse-
resznyéinknek, birsalmánknak is. az egykor 
perzsikának mondott barack neve is perzsi-
ára utal. E gyümölcsfajták aztán az évszá-
zadok során változtak. több fajta kiveszett 
vagy elkorcsosult. Eltűntek a szelídgesz-
tenye és diófaerdők. Viszont a somot, áfo-
nyát, csipkebogyót, a gombaféléket úgy 
fogyasztjuk, mint a településünkön évezre-
dekkel ezelőtt itt élt rézkori ember, majd ké-
sőbb a szarmaták, kihalt ókori „földieink”. az 
oklevelekből megtudhatjuk, hogy a Xiii. szá-
zadtól már rendszeresek voltak a szilvások, 
szilváskertek. Ekkortájt alakultak ki a gon-
dozott gyümölcsösök. a kolostorok élenjár-
tak az ültetett, szabályos kertek kialakításá-
ban, művelésében. Említést érdemel, hogy 

a törökök számos új körte-, cseresznye-, és 
szilvafajta megtelepítését segítették elő. a 
gyümölcs- és szőlőültetvények az erdei irt-
ványterületeken jöttek létre.

A zöldségfélék változásai

a középkor embere jóval kevesebb zöldsé-
get fogyasztott. a gabonakenyéren és a hú-
son kívül kedvelt zöldsége volt a hagyma. 
a monori adóelszámolásokban, 1562-ben 
kender és káposzta tized után 50 akcse, vö-
rös- és fokhagyma után 30 akcse befizetés-
ről adnak számot a budai szandzsák ösz-
szeírásai. Elődeink tehát Monoron a török 
korban e zöldségféléket termelték. Ha elju-
tottak Budára, a város piacán a XiV. század-
tól fogva vásárolhattak petrezselymet, sár-
garépát, tököt, retket, tormát, parajt, sóskát, 
zöld káposztát, hordós káposztát, „ugor-
kát”. De megtalálhatták a száraz borsó, bab, 
lencse, mák, köménymag, ánizskása, cir-
bolyamag, metélőhagyma–féleségeket is. 
a sót is itt vehették meg. Fűszert azonban 
csak a nagykereskedőknél vásárolhattak. a 
gyömbér, a sáfrány és a bors megfelelője 
volt. a középkori választékban közismert a 
szegfűszeg, a szerecsendió, az ánizs és a ka-

por. itt lehetett megvásárolni a nádcukrot, 
valamint a cukorlisztet és az olajat. a budai 
nagykereskedőkhöz már eljutottak a cse-
megék: narancs, füge, mazsola, mogyoró. 
Bizonyára pénzes kuncsaft is akadt a meg-
vásárlásukra.

A szőlő és a bor útja

a mai embernek elég távolinak tűnik, hogy 
egykor a bronzkori kréta gabona-, olaj- és 
borkereskedelme Egyiptom, szíria, valamint 
Európa között zajlott. a történelmi viharok-
ban az akhájok a krétai kultúrát Mükénébe 
mentik át. a későbbi évszázadokban kiala-
kult görög városállamok, majd gyarmatvá-
rosok segítik, bővítik a szőlő és a bor útját. 
a görögök, valamint az itáliai etruszkok út-
ján terjedt el a népvándorlás nemzetségei-
nek, törzseinek körében a szőlőtermesztés 
és borkészítés ismerete. az ősmagyarok is 
részesei ennek. Európában a gallok, kelták 
szintén hozzájárultak a bor népszerűsítésé-
hez. pannóniában a rómaiak jóvoltából vált 
ismertté, kedveltté a szőlő és bor. a kárpát-
medencében megtelepült avarok is áldoz-
tak a bor istenének. a honfoglaló magyarok 
már Etelközben művelték a szőlőt.
 „szőlőt élvezel: ím, egyszerre iszol és 
eszel…” – írta janus pannonius.
 a szerémi borok a XiV. században mesz-
szi vidékre eljutottak: Észak-Magyarország-
ra, a tisza menti vásárokra, sőt Lengyelor-

„Monori pinczék” – képeslaprészlet

Monoron, a pozsonyi Lakótelepnél 
épülő 23 lakásos 

Kenderes Társasházban
40, 53, 58, 62, 67 m2-es lakások még
leköthetők 2008. év végi átadással
a vételár tartalmazza 1 db gépkocsibeálló árát, 
mely a zárt udvarban található.

a társasház lakó- és pihenőövezetben, uszoda, 
CBa, orvosi rendelő közelében helyezkedik el.
a lakásokra hitel és „szocpol” kedvezmény igénybe vehető.

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
információ: www.monorhaz.uw.hu
telefon: 06-30/548-5462
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•  Szinte  hihetetlen,  hogy  a  legneve-
sebb történelmi borvidékeken ezen be-
lül is a borvidék leghíresebb szőlődűlő-
iben már 10 szőlőtőkének a bérlésétől 
bárki borbirtokos lehet!
•  pedig ez nem vicc! Én 
például már három ilyen 
borvidéken vagyok borbir-
tokos! a szekszárdi borvi-
déken, a szekszárdi pincé-
szetnél, továbbá tokajban, 
Veszprémi Miklós híres bo-
rásznál. Ezen kívül a Villá-
nyi borvidéken is van bir-
tokom, ahol Wunderlich  
alajos, a borvidék legelis-
mertebb borásza szemé-
lyesen garantálja, hogy a 
legnagyobb gondossággal, a legjobb 
szakértelemmel művelik meg a szőlő-
tőkéket, és 10 szőlőtőkénként garantált 
12 üveg védett eredetű, terméskorláto-
zott, különleges minősítésű bort szállí-
tanak le a címemre minden évben! Egy 
régi álmom valósult meg, mely sokáig 
elérhetetlennek tűnt a számomra. Ez 
egy olyan csodálatos életérzést bizto-
sít, ami semmi mással nem helyettesít-
hető. a saját szőlő és a saját bor tulaj-
donlásának az élményét, vagyis az én 
borom az én szőlőmből érzetét.
•  Nekem  is  vannak  kötödéseim  a  bor-
hoz, így az előbb említettek teljesen 
felcsigázták az érdeklődésemet. Van-e 

Mostantól bárki szőlőbirtokos lehet Magyarország legnevesebb 
történelmi borvidékein, ráadásul egy személyes bortanácsadó 
is segítségére lesz a birtokkal kapcsolatos kérdésekben.

BorászatBoRBARáToK FiGyElMÉBE

arra lehetőségem, hogy mondjuk Eger-
ben legyek borbirtokos?
•  igen van. 
•  Hogyan tudom ezt elintézni és meny-

nyibe kerül ez nekem. Egy-
általán hogyan működik 
ez az egész? 
•  a legjobb, ha találkozik 
az személyes bortanács-
adómmal, aki profi ebben, 
és Önt is ellátja az összes 
információval. 
•  Személyes  bortanács-
adó? Erről sem halottam 
még!
•  igen, a személyes borta-
nácsadó is a szolgáltatás-
hoz jár. 

•  Rendben,  megkeresem,  de  azért  el-
mondaná, hogy Ön ho-
gyan lett borbirtokos? 
•  szívesen. Mint már em-
lítettem, Magyarország 
legnevesebb történelmi 
borvidékei közül jelenleg 
három híres borvidéken 
vagyok borbirtokos. Min-
den évben, minden bor-
vidékről 12 palack 0,75 li-
teres, 100%-ban védett 
eredetű, a legjobb dű-
lőkről származó, különleges minősí-
tésű termésből készült bort kapok. a 
szőlőből a legjobb vincellérek készí-

tik a bort, amit egyedi csomagolásban, 
egyedi címkével, az én nevemmel el-
látva, a saját lakcímemre kiszállítva ka-
pok meg. jelenleg háromféle bort ka-
pok: szekszárdi Cabernet sauvignon-t, 
tokaji Hárslevelűt és Villányi Cabernet 
sauvignon-t. a jövő héten több, tíz évre 
szóló haszonbérleti szerződést is meg-
kötök más borvidékekre is: Badacsony 
– Szeremley Huba, somló – Tornai Pin-
cészet, Eger – Vincze Béla, szekszárd – 
Fritz József. 
•  Ez igen, ők tényleg a legnagyobb bo-
rászok. Ha jól értem itt 10 éves haszon-
bérletről van szó minimum 10 szőlőtő-
kére, amiből minden évben 12, az előbb 
olyan szépen és hosszan megfogalma-
zott minőségi bor a végeredmény? 
•  igen ez pontosan így van. 
•  És  ezeket  a  szőlőtőkéket  nekem  kell 
művelni? 
•  szó sincs róla, hiszen nagyon komoly 
szaktudás, modern gépek és berende-
zések kellenek ahhoz, hogy a végered-
mény valóban minőségi bor legyen. a 
gyakorlatban ez úgy működik, hogy 

szőlőtőkék megművelésé-
re termeltetési megbízást 
adok annak az elismert 
borásznak, akitől bérlem a 
tőkéket.
•  Ez  a  három  borvidék 
gondolom rengeteg pén-
zébe, akár több tízmillió-
ba is kerülhet Önnek. 
•  nem fogja elhinni, de 
nem kell mélyen a zse-
bembe nyúlnom. Úgy 

gondolom, hogy az életemben elég so-
kat dolgoztam már és megérdemlem, 
azt hogy egy kicsit a hobbimnak is él-

jek, és arra költsek, ami a régi vágyam-
álmom volt. 
•  Megmondja, hogy mennyibe kerül ez 
Önnek? Vagy titok? 
•  nem titok. a három borvidéken az 
egyszeri belépési díj összesen 288 000 
forint. az éves termeltetési díj, amit 
minden évben be kell fizetnem ahhoz, 
hogy 36 palack saját minőségi bort kap-
jak, összesen 172 800 forint.
•  Vagyis  én  10  év  alatt  kapok  360  pa-
lack minőségi saját bort, 
ami pontosan 5600 forint-
ba kerül palackonként! Én 
borszaküzletekben ennek 
kétszereséért vásároltam 
olyan borokat, amelyek 
ezek közelében sincsenek. 
Ezek viszont felsőkategó-
riás  borok  5600  forintért, 
ráadásul az én szőlőmből 
készülnek. De mi van ak-
kor, ha például a negyedik 
évben  azt mondja, hogy nem szeretné 
tovább bérelni a birtokokat?
•  a haszonbérleti jogot bármikor elad-
hatom bárkinek. akár külföldinek is, és 
annyiért, amennyiért akarom!
•  Tehát  ha  rendelkeznék  egy  ilyen  10 
éves haszonbérleti szerződéssel, ami-
nek a belépési díja 96 000  forint és én 
a negyedik évben tovább szeretném 
adni, mondjuk 300 000 forintért, akkor 
ezt megtehetem?
•  igen. 
•  Akkor ez akár egy befektetéssel is fel-
ér ugye? 
•  Bizonyára, hiszen ezeknél a dűlőknél 
korlátozva van a mennyiség például 
3000 palackra. ahogy fogynak a palac-
kok, úgy nő az igény rájuk és a borbir-

tokra, úgy lesznek egyre értékesebbek 
a haszonbérletek. 
•  Hát  ez  nagyon  tetszik.  Mindenféle-
képpen elkérném a bortanácsadója el-
érhetőségét! Egyébként ő miben ad ta-
nácsot?
•  rajta keresztül lehet a haszonbérle-
ti szerződéseket megkötni. Ő adja át a 
birtoklevelet, hiszen ezeken a terüle-
teken birtokosok leszünk. Ő hozza a 
számlát is, továbbá a térképszelvényt, 

amiből látszik, hogy hol, 
melyik dűlőben, melyik 
kordonban, mettől med-
dig található a mi birto-
kunk. Ezt egyébként bár-
mikor meglátogathatjuk, 
hiszen a szőlőtőkéken a 
nevünk is szerepel. továb-
bá a bortanácsadó érte-
sít minket arról, hogy hol 
és mikor vannak kizárólag 
nekünk, borbirtokosoknak 

szervezett különböző rendezvények, 
bortúrák. Ezeken az eseményeken 
megismerhetjük a saját borászunkat is. 
azzal, hogy belépünk az Elit Borbirto-
kosok klubjába és részt veszünk a ren-
dezvényeken, komoly kapcsolatokat is 
kiépíthetünk. 
•  Biztos  vagyok  benne,  hogy  a  lehető-
ség  jó pár barátomat is érdekelni fog-
ja. Köszönöm még egyszer!

(X)

Kéri Gyula
Mobil: 06-70-454-6495

kapcsolat

„10 szőlőtőkénként  
garantált 12 üveg 

védett eredetű, ter-
méskorlátozott, 

különleges minő-
sítésű bort szállíta-
nak le a címemre 
minden évben!  ”

„Magyarország 
legnevesebb tör-

ténelmi borvidékei 
küzül jelenleg há-
rom híres borvidé-

ken vagyok bor-
birtokos. ”

„Ahogy fogynak a 
palackok, úgy nő 
az igény rájuk és 

a borbirtokra, úgy 
lesznek egyre ér-
tékesebbek a ha-

szonbérletek.”
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Az elmúlt 23 év bebizonyította: jól startol-
nak azok, akik a Start Autósiskolát választ-
ják. Az okokról Juhász Lászlót, az iskola ve-
zetőjét kérdeztük.
•  Mióta van jogosítványa?
•  Több mint harminc éve, egészen ponto-
san 1974 óta rendelkezem minden kategó-
riára érvényes jogosítvánnyal.
•  Össze  tudná  számolni,  hogy  hány  kilo-
métert vezetett azóta?
•  Körülbelül másfél millió kilométert.
•  Volt ezalatt valamilyen balesete?
• Személyi sérüléssel járó balesetem nem 
volt. Mindössze két-három apró koccanás-
nak voltam részese.
• Ha valaki el szeretné sajátítani a vezetés 
szabályait, mivel tudná meggyőzni, hogy 
a  Start  Autósiskolát  válassza,  hiszen  sok, 
hasonló profilú cég működik.
• Autós iskolánk 1985 óta működik, így 
már több mint húsz éves tapasztalattal 
rendelkezünk. Az évek során folyama-
tosan fejlesztettük az oktatás színvona-
lát. Korszerű autókkal, saját 
rutinpályával, számítógé-
pes oktatóteremmel biz-
tosítunk lehetőséget tanu-
lóink számára, hogy minél 
jobban elsajátíthassák a 
vezetéshez szükséges el-
méleti és gyakorlati tudást. 
Az iskola megbízhatósá-
gát bizonyítja, hogy sokan a régi tanuló-
ink ajánlása után keresnek meg minket. 
Volt tanulóink gyermekei is nálunk szerzik 
meg a vezetéshez szükséges alapismere-
teiket. Évente körülbelül négyszáz tanuló 
sajátítja el nálunk a motorkerékpár- és au-
tóvezetés alapjait. Az érdeklődést mutat-
ja, hogy júniusban két tanfolyamot is indí-
tanunk kell, annyian jelentkeztek. A 4-én 
és 11-én induló tanfolyamok délután öt 
órakor kezdődnek, a diákok számára szer-
vezett intenzív KRESZ-tanfolyam pedig 

16-án kezdődik. Ez utóbbi délelőtt 10 óra-
kor indul, és két hétig tart. 
•  Én  annak  idején,  még  1986-ban,  egy 
agyonstrapált  Skoda  120-ason  tanultam 
meg  vezetni,  amelynek  a  váltóját  talán 
csak  Uri  Geller  tudta  volna  tökéletesen 
berakni  a  harmadik  fokozatba.  De  lehet, 
hogy még  ő  sem.  A  Start  Autósiskola mi-
lyen gépkocsiparkkal rendelkezik?
•  Iskolánk mindig is nagy hangsúlyt helye-
zett arra, hogy korszerű gépjárműparkja 
legyen. Jelenleg Honda és Suzuki típusú 
motorkerékpárok, valamint Volkswagen, 
Toyota és Suzuki személyautók állnak ta-
nulóink rendelkezésére. 
•  Ön  szerint  milyen  a magyar  közlekedé-
si morál?
•  Hú-ha! Ez nehéz kérdés. Sajnos meg-
lehetősen rossz a közlekedési morál. Az 
utóbbi időszak felgyorsult életritmusa a 
közlekedésre is rányomta bélyegét. Gyors 
ütemben növekedett a gépjárművek szá-
ma az utakon, melyet nem tudott megfe-

lelően követni a közlekedési 
hálózat fejlesztése.
•  A  férfiak  előszeretettel 
szidják  a  női  vezetőket.  Ön 
hogy látja: miben tér el a két 
nem vezetési stílusa?
• Valóban, sajnos Magyaror-
szágon sokak előítéletesek, 
de nem csak a női autóveze-

tők kapcsán. Véleményem szerint nem jó 
általánosítani, bár talán annyit azért még-
is elmondhatunk, hogy a női sofőrök meg-
fontoltabbak, ennek következtében pedig 
esetenként óvatosabban, lassabban köz-
lekednek. A férfiak általában magabizto-
sabbak az utakon, így aztán gyorsabban, 
de nem mindig helyesen döntenek. Tehát 
mindkét stílusnak vannak pozitív és nega-
tív elemei. 
•  Nyakunkon  a  nyár.  A  sofőröknek  mire 
kell ilyenkor különösen odafigyelni?

Korszerű autók, saját rutinpálya, számítógépes oktatóterem. 
Ez a Start Autósiskola, amely már több mint egy nemzedéknyi 
idő, vagyis 1985 óta várja azokat, akik el szeretnék sajátítani 
a motor- és gépjárművezetés fortélyait, szabályait.

Barátságos környezetBen  
élmény a vezetés

•  A meleg és a tűző napsugárzás nem csak 
a gépjárművek műszaki állapotára, de a 
sofőrök viselkedésére is hatással van. A 
felmelegedett utastér miatt sokszor tü-
relmetlenebbek, figyelmetlenebbek va-
gyunk. Ilyenkor fontos a folyamatos lég-
csere biztosítása, valamint a megfelelő 
öltözet, és a napszemüveg viselése. Pihen-
ten kell elindulnunk, különösen ha hosz-
szabb – több száz, esetleg ezer kilométer 
megtétele előtt állunk. Gondoskodni kell 
a menet közbeni pihenőkről, és a folya-
dék-utánpótlásról is. 
•  Monor  kisváros,  ami  a  forgalomban  is 
tükröződik.  A  szomszédunkban azonban 
egy milliós nagyváros, Budapest található, 
ahol az ittenihez képest egészen másfajta 
közlekedési helyzet fogadja a sofőröket. A 
Start Autósiskola a növendékeit a nagyvá-
rosi közlekedésre is felkészíti?
• A nagyvárosi forgalomban a helyisme-
ret hiánya okozza a fő gondot, nem pe-
dig a zsúfoltság. A főváros közelségét ki-
használva, a tanulók megmérettethetik 
magukat a pesti forgalomban is. Továb-
bá a megépült 4-es főút és az M0-ás új 
szakaszai is lehetővé tették, hogy az au-
tópályákon lévő forgalmi szituációkat is 
megtapasztalhassák tanulóink. A főutak-
ra való felhajtás, lehajtás komoly pró-
batétel elé állíthatja még a gyakorlott 
sofőröket is. A fokozatosság elvét tud-
juk megvalósítani azzal, hogy a nagy-
városi környezetbe csak a Monoron is 
megnövekedett forgalom megtapaszta-
lása után lépünk tovább. 
•  Milyen  jelmondatot adna a Start Autós-
iskolának?
•  Barátságos környezetben segítünk a ve-
zetés élményének elsajátításában, mégpe-
dig az Ön igényeinek szemelőt tartásával!

Jezsó (X)

„Sokan a régi 
tanulóink ajánlása 
után keresnek meg 

minket. ”

Start Autósiskola
Cím: Monor 2200 Széchenyi utca 8.
Érdeklődni lehet: TABAC dohány- és 
ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
telefon: 06-29/414-708
mobil: 06-20/954-2708
Web: www.startmk.hu
e-mail: info@startmk.hu

Kapcsolat

A Start Autósiskola saját rutinpályával várja az érdelődőket

Az autósiskola oktatói

lakat alatt

Lakat alatt a város egyik réme. No persze 
ne gondoljanak véres bűntettekre, se elve-
temült erőszakoskodóra, mégis jónéhány 
monori lélegezhet fel egy-két hónapra, 
mivel Tódi, aki megszállott szorgalommal 
gyűjtögette a település nemesfémből ké-
szült csatornáit, ereszeit, ablakpárkányait, 
egyelőre rácsok mögött várja a tárgyalást. 
Társai fiatalkorúak, akiket a törvény szigo-
ra még nem sújt annyira, tekintettel bim-
bózó lelkükre és a jövőbeni szocializáló-
dási lehetőségükre, ezért ők szabadlábon 
vannak, és remélhetőleg nem folytatják 
áldatlan tevékenységüket. Ja, és természe-
tesen ők gyanúsítottak, tehát távol álljon 
tőlem a prejudikálás, ha mégoly divatos-
sá is vált manapság. Tény, hogy számtalan 
bűncselekményt diktáltak jegyzőkönyvbe, 
melyekben folyik a nyomozás, és majdan 
a bíró fogja mérlegelni a rendelkezésére 
álló bizonyítékokat. Bár lakat nem színes-
fémből van Tódi zárkaajtaján, mégis néha 
elfog az aggodalom, hogy még az sincs 
biztonságban tőle.

lopásból verés

Napok óta ömlik az erőszak a televízi-
ókból. Gyilkosságok, erőszakos bűn-
cselekmények, fegyveres rablások híre 
döbbenti meg a nézőket, akik abban re-
ménykednek, hogy ez a őrület hullám el-
kerüli Monort, mert Monor mégiscsak kis-
város, ahol viszonylag csendesen telnek a 
napok. Bár a monori zsaruk erről napokig 
tudnának mesélni, igazából a felszínen ál-
talában a lopások vannak, súlyos bűncse-
lekmények ritkán esnek meg. Lopásból 
viszont rengeteg van, ezért egyre érzéke-
nyebbek az emberek. Zárni kell mindent 
és mindenkor, éjjel és nappal, mégse lehe-
tünk biztosak abban, hogy biztonságban 
vagyunk. Ezért történhetett az, hogy má-
jus 18-án estefelé egy monori lakosnál el-
pattant a húr, mikor meglátta, hogy kertjé-
ben négy fiatal buzgólkodik. Nem hinném, 
hogy bárki is hibáztatná azért, hogy dühé-
ben kocsival kergetni kezdte a hívatlan lá-
togatókat, akik egy ideig menekültek, de 
a Bocskai utca sarkán megfordultak és rá-
támadtak az üldözőre. Egyenlőtlen küz-
delem kezdődött, a kvartett módszere-
sen és kegyetlenül megverte a középkorú 
férfit. Fiatalos erővel, no meg egy vascső-
vel ütötték szánalom nélkül, míg végül zú-
zódásokkal és nyílt, vérző sebekkel ösz-
sze nem esett. A sérülések begyógyulnak 
idővel, de a lelki sérülések nagyon nehe-
zen múlnak. És persze kérdések maradnak 
bennünk. Kérdések és a kósza aggodalom 

Fura erőszak

Szerelmes történet következik e havi kró-
nikánkban, melyben a boldog végkifejlet 
nem kap ugyan szerepet, annál többet vi-
szont az ellentmondás és az ital. Szép csen-
des este volt május közepén, se túl hideg, 
se túl meleg, igazi andalgós, romantikus, 
csillagfényes este, mely még egy kezdő 
fűzfapoétát is könnyes elmélkedésre ösz-
tönöz. Ezen az estén találkozott egy férfi 
és egy nő, akik hamar közös témát találtak, 
mely nem volt más, mint az alkohol hatása 
a központi idegrendszerre. Ezt a hatást a 
gyakorlatban is szemléltették saját magu-
kon, mivel egy igazi tudós ártatlan civile-
ket nem tesz ki ilyen veszélyes kísérletnek. 
Telt, múlt az idő, majd hajnalban a páros 
hölgytagja a rendőrségen kötött ki, ahol 
jegyzőkönyvbe kívánta mondani, hogy őt 
sérelem érte nemi életének szuverenitá-
sa terén, magyarán szólva megerőszakol-
ták. Miközben a kapuban ismertetni kezd-
te a Dózsa György utca árkában történt 
erőszakot, egyszerre felkiáltott, mert a sé-

Sajnos nem múlik el hónap olyan bűncselekmények nélkül, 
amelyekről ne lenne érdemes beszámolni újságunk hasábjain.

Zsaruka május sem volt csendes relem okozója éppen a rendőrség előtt 
tévelygett bizonytalan lépteivel. Az ob-
jektumőr nem volt rest, és hamarjában el-
fogta a kábán pislogó Casanovát, beterel-
te az épületbe, és kezdetét vette az eljárás, 
melynek feltehetően egyhamar nem lesz 
vége. A hölgy állítja, hogy fél órán át tar-
tott maga az erőszak, melynek részleteit 
e lap hasábjain természetesen nem tesz-
szük közzé, a férfi pedig értelemszerűen 
nem emlékszik tartós ellenállásra a hölgy 
részéről. Lefoglalásra kerültek némely ru-
hadarabok is, melyek vizsgálata a szakértő 
hálátlan feladata lesz. Mint mondtam, az 
eljárás elhúzódására a fent említett ellent-
mondások alapján jó esély van.

Pirománia

Bizonyára sokan hallottak már arról, hogy 
vannak olyan emberek, akiknek örömet 
okoz a tűz látványa, meggyújtása, a lán-
gok elharapódzása, a pusztítás. Talán az 
első feljegyzett piromán Néró császár volt 
a hírek szerint, aki azért gyújtotta fel Ró-
mát, hogy még szebb költeményt tudjon 
írni. A hajdani kritikusok véleménye vi-
szont nem maradt meg az utókorra, mint 
ahogy maga az opusz sem. A régi Vidám-
park elvarázsolt kastélyát is hasonló lelkü-
letű férfi gyújtotta fel, de most nem me-
rülünk bele a történelem ilyetén eseteibe, 
inkább nézzük a mi saját piromániásunk 
rövid történetét. Merthogy nekünk ilye-
nünk is van, tehát elmondhatjuk, hogy 
Monor nincs híján a tűzkedvelőknek. Má-
jus 8-án robogtak a tűzoltók Monorierdőre, 
mert a bejelentés szerint az Ősz utca egyik 
házában tüzet fedeztek fel. A hajnali óra 
csendjét sziréna verte fel, de hiába rohan-
tak a lánglovagok, a házban még csak egy 
szikrányi tüzet se találtak. Csöngettek, dö-
römböltek, de még csak be se jutottak a 
helyszínre. Elkönyvelték, hogy egy újabb 
téves riasztás miatt kellett kivonulniuk, 
majd visszamentek a bázisra. Igen ám, 
de másfél óra múlva egy illető személye-
sen kopogtatott a laktanya ajtaján, ahol 
töredelmesen bevallotta, hogy a tűz iga-
zi, és ezt rajta kívül senki se tudhatja job-
ban, mivel ő gyújtotta meg. A tamáskodó 
tűzoltók ismét kilátogattak Monorierdőre, 
és láss csodát, a tűz valóban ott lobogott. 
Igaz, hogy csak a ház mögötti kuka pislá-
kolt, de a tűz, az tűz, és a tűzzel nem lehet 
játszani, mert igazi tragédia is lehet belőle. 
Eloltották a jobb sorsra érdemes kukát, de 
döbbenten hallgatták a férfi fogadkozását, 
hogy ő bizony tűzügyben nem adta fel a 
meccset, eltökélt szándéka, hogy a há-
zat porig égeti. Ezt a szándékot tudomá-
sul véve az illetékesek orvos segítségével 
terápiát kezdeményeztek, hogy jobb be-
látásra bírják a gyújtogatót, melynek első 
lépése az volt, hogy elmeosztályra került 
a férfi, aki itt talán elgondolkodik, hogy 
megéri-e a tűzzel játszani.

Sipos Tamás

Szerencsére nem színesfémből készültek...

a jövő miatt. A tettesek feltehetően előbb-
utóbb elnyerik a büntetésüket, ám a riasz-
tó statisztikák a fiatalkorú és gyermekko-
rú bűnözőkről tovább romlanak. Lehet 
okokat keresni társadalomban, televízió-
ban, filmekben, számítógépes játékokban, 
bármiben, de minden társadalom alapja 
a család, ahol igazán eldőlhet egy ember 
sorsa. Figyeljünk oda egymásra és gyere-
keinkre, nehogy ők legyenek a következő 
adatok áldozatként vagy elkövetőként eb-
ben a statisztikában, még ha ez az utolsó 
mondat demagógiának tűnhet sokak sze-
mében.
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Kínai üzlet nyílt 540 m2-en  
a Petőfi S. u. elején az udvarban,
az étterem szomszédságában!

Ruházat az egész családnak:
• női-, férfi-, gyermekruházat
• cipő, papucs, táska
• ágynemű, fehérnemű, napszemüveg   
  széles választékban kapható

Nyitva: H-P: 8-1730 • Szo: 8-13

ÚJ!

Rendezvény

Ismét vIlághírű zenész  
a monorI vIgadóBan

Mocsári Károly zongoraművész, városunk 
díszpolgára tervbe vette, hogy az általa 
ismert világhírű művészeket Monoron is 
bemutatja. A művészek lemondanak gá-
zsijukról, ami nem kis szó és nagyon nagy 
megtiszteltetés a városunk részére. Leg-
utóbb Csordás Klára operaénekest hall-
hattuk közös koncerten Mocsári Károllyal, 
akik régi barátok és kollegák.  A ceglédi 
születésű, Párizsban elő, svéd állampol-

gárságú énekest 30 éves barátság fűzi 
Mocsáry Károlyhoz. A monori koncert 
nagyon nagy siker volt, és igazán boldo-
gok voltak akik hallhatták ezt a kiváló elő-
adást.
 A  következő világhírű vendég a Szinga-
púrban élő, kínai születésű hegedűvirtuoz,  
Qian Zhou (ejtsd Csen Csu).
 Miután 1985-ben megnyerte a kí-
nai nemzeti versenyt, az USA-ban foly-

tatta további tanulmányait a baltimori 
Peabody Intézetben Berl Senofskynel. 
Mindössze 18 évesen megnyerte a fran-
ciaországi híres Long-Thibaud versenyt 
1987-ben, amelyet a világ négy legneve-
sebb versenye között tartanak számon.  
Ráadásul megtörte a verseny 50 éves ha-
gyományát azzal, hogy a fődíj mellett az 
összes létező különdíját is elnyerte. Ez a 
versenygyőzelem felkeltette a világ fi-
gyelmet, melynek köszönhetően az egyik 
legjelentősebb hegedűvirtuózként tart-
ják ma számon. Európa, USA, Ázsia és Af-
rika legjelentősebb koncerttermeinek 
visszatérő vendégművésze. Egyik fősze-
replője volt többek között az Izsak Stern 
rendezte Maotol Mozartig című Oscar-
díjas dokumentumfilmnek. Ekkor talál-
kozott Mocsári Károllyal Párizsban, ahol 
több koncertet is adtak együtt. 
 Az azóta eltelt 20 évben nem volt al-
kalmuk többet együtt zenélni, ezért is 
számít különlegesnek a mostani, júli-
us 4-i fellépésük a monori Vigadóban, 
egy igen népszerű műsorral, melynek 
része többek között a híres Paganini La 
Campanella, valamint Franck A dúr szo-
nátája hegedűre és zongorára. Emellett 
hallható lesz még Liszt valamelyik magyar 
rapszódiája is más művek mellett.
 A nyári melegben is várjuk önöket egy 
hűsítő koncertre Monorra, a Vigadó Dísz-
termébe! 

KERBOR KFT.
MONORIERDŐ
SZÁRAZHEGY
TELEFON/FAX
06-29-619-200

Vendégházunk – az elismert, kitűnő 
szárazhegyi étkek és persze a borok 
felszolgálásával – a falusi turizmus, 
továbbá a sokszínű, sikeres rendezvé-
nyek helyszíne.
Vendégeink megkóstolhatják a sa-
ját tartású őshonos magyar állatok-
ból – szürke marhából, mangalicá-
ból, rackabirkából és szárnyasokból 
– készített ételeinket, és mindezen fi-
nomságokhoz a jó bor is dukál, így az 
asztalra kerülnek pincészetünk büsz-
keségei is: Cserszegi fűszeres, Raj-
nai rizling, Olaszrizling, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Rizlingszilvá-
ni, Karát, Chasselas, Ottonel mus-
kotály, Kékfrankos, Zweigelt, Kadar, 
Kékoportó, Cabernet sauvignon.

„Az asztal bor nélkül olyan, mint a nap fény nélkül.”
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Vetélkedővéget ért a kI mIt tud

A selejtezőket és elődöntőket március ele-
jétől, a megye négy városában – Érd, Gyál, 
Monor, Vác – tartották, ahonnan a nyolc 
meghirdetett kategória nyertese jutott to-
vább, így alakult ki a döntő mezőnye.
 A Monori Pünkösdi Fesztivál keretében 
rendezett döntő délelőtt 10 órakor, telt ház 
előtt kezdődött a monori Művelődési Köz-
pontban. Már az első néhány produkció le-
vette a lábáról országosan elismert szakte-
kintélyekből álló zsűrit. 
 – Abba ne hagyd soha! Szétment a füg-
göny és még meg sem szólaltál, máris meg-
szeretett az ember – értékelte a második 
fellépő és későbbi kategóriagyőztes Orsós  
Ádám mesemondót Oberfrank Pál.
 A színművész mellett Südi Iringó táncmű-

vész, Tóth Vera énekes, Mihályi Gábor az Ál-
lami Népi Együttes művészeti vezetője, Ha-
mar Dániel, a Muzsikás Együttes vezetője, 
Gulyás Dénes operaénekes alkották a zsűrit, 
melynek elnöke Kudlik Júlia volt. A népsze-
rű televíziós többször vett már részt tánc-
dalfesztiválokon, énekversenyeken, több-
nyire mint műsorvezető; ám zsűrielnöknek 
ezt megelőzően még nem kérték fel. 
 – Örömteli és derűs nap volt ez a mai, 

ezeké a fiataloké a jövő – monda Kudlik Jú-
lia az eredményhirdetést követően, miután 
a szervezők és Szűcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnöke egy gyönyörű virágcso-
korral köszönte meg közreműködését.  
 A harminc műsorszámmal fellépő több 
mint 140 fiatal közül az egyes kategóriák 
nyertesei a következők voltak: Jónás Anna, 
Érd (komolyzene), Ódor Cintia, Fót (köny-
nyűzene), Horváth Marcell, Üröm (népze-
ne), Kakucs Katalin, Gödöllő (népdal), Virág-
lányok, Péteri (néptánc), Tűzmadarak, Fót 
(modern tánc), Magócsi Regina és Norbert, 
Monor (társastánc), Orsós Ádám, Nyáregy-
háza (egyéb).
 A győztesek, a tárgyjutalom és oklevél 
mellé egy hatnapos Zamárdi táborozást 

nyertek. Emellett néhány különdíj is kiosz-
tásra került. Pest Megye Önkormányzatá-
nak különdíját a Tücsök Citera Trió, Monor 
Város különdíját Magócsi Regina és Nor-
bert, Cegléd Város különdíját Kulcsár Kristóf 
kapta. Az ökormányzatokon kívül gazdasá-
gi társaságok is különdíjjal fejezték ki elis-
merésüket, így a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ különdíját a Viráglányok, a Gemini 
Televízió  különdíját Laborczvölgyi Júlia, a 

Nyerges Hotel Monor különdíjait a Lárma-
fa együttes és Kakucs Katalin kapta. Ezeken 
kívül Szigetvári József a Summerfest prog-
ramigazgatója fellépési lehetőséget biz-
tosít valamennyi győztes részére a nyári 

Summerfest Nemzetközi Fesztiválra.
 A vetélkedő valódi sikerét pedig a szín-
vonalas fellépések, a nap folyamán szinte 
állandósult vastaps, valamint – mind a fel-
lépők, mind a zsűri részéről – a csillogó sze-
mek jelentették. S ahogy a zárszóként a fel-
lépőknek gratuláló Szűcs Lajos fogalmazott: 
Jövőre is derüljön ki, hogy Ki Mit Tud? Pest 
megyében!

GZ 

A Monori Magócsi Regina és Norbert győztek a 
társastánc kategóriában

A május 10-én, Monoron rendezett döntővel véget ért az idén első 
alkalommal meghirdetett Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedősorozat.
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KÖZÖS NEVEZŐtalálkozás czIBor évával

Még tanítványai is meglepődnek olykor 
a Szterényiben, hogy a szakmunkások 
anyagismereti tanára, a szakközépiskolás-
ok művésztanára faragta ki a találkozá-
si ponttá vált művet, kőből, márványból. 
Mely amúgy kicsit magányosan birkózik 
a nagy feladattal, hogy az angyalos tisz-
taságból és égi elkötelezettségből vala-
mennyit is meghonosítson ebben a kisvá-
rosban.
 De mostanában nem annyira remény-
telen a dolog, hisz az a Vigadó, ahol koráb-
ban részt vett már csoportos tárlatokon, és 
az a Művelődési Központ is, melynek galé-
riájában 1990-ben és 2000-ben is bemu-
tatkozhatott szülővárosa közönségének, 
mintha csak az angyal utasításait követnék, 
mindenestől megújulva, tiszta, tágas, szép 
tereket nyitottak lélekben is emelkedett 
dolgokra.
 Talán soha ennyit kiállításokra, koncer-
tekre nem járt, mert nem járhatott a helyi 
közönség. A megnövekedett kínálat igé-
nyességet, szokásokat, kultúrát teremt, az 
igazi város fontos alkotóelemeit. Ennek a 
történetnek a részeként a Vigadó díszter-
mének előcsarnokában hamarosan har-
madszor is láthatjuk a szobrásznő új ter-
veit, a Közös nevező sorozat legújabb 
kiállításaként.
 Hogy miért nem ismerjük Czibor Évát, 
aki nemcsak az angyalos kutat alkotta 
meg, de a református templom mellet-
ti ötvenhatos emlékművet is elkészítette? 
Talán éppen azért, mert itt maradt közöt-
tünk, hiszen a Képzőművészeti Főiskola el-
végzése után nem Budapestet választotta, 
nem indult el a művészi önmegvalósítás 
nagy színpadai felé, hanem hazajött taní-
tani, és mindmáig hűséges az iskolájához, 
a diákjaihoz, bármennyi nehézséggel is jár 
birkózni a kőkemény fiúlélekkel. De hát az 
is csak szobrászmunka. Férje, Kovács Ist-
ván, Pestre járó vegyészmérnök. A három 
gyerekük közül a legnagyobb, Lídia, édes-
anyja középiskolájában tanul, a két kisebb, 
Flóra és Áron pedig a Jászaiba jár. Itt él kö-
zöttünk, itt robog kismotorjával keresztül 
kasul a városban, otthont teremtve, férjé-

vel évek óta építgetve, bővítgetve, szépít-
getve egy kis családi rejtekhelyet abból a 
házból, mely egykor az olimpiai bajnok öt-
tusázó Nagy Imre otthona volt (tudjuk-e 
melyik ez a ház?). Napközben az iskolában 
a  kisdiákokkal bajlódik, de azután otthon, 
a csend pillanataiban jönnek az új kompo-
zíciók. Legújabban már üvegből is formá-
kat és jelentéseket álmodik, 
aztán jönnek a pályázatok, 
és újra és újra belefog, hogy 
megfeleljen a világnak és 
megfeleljen magának. 
 Kertjében ott van az a kő-
sárkány, amit megrendelés-
re készített, de mire a szobor 
elkészült a megrendelő már 
tönkrement, így az a kertben 
maradt, gyermekei legna-
gyobb örömére. Alighanem 
ez a tűzokádó, repkénypikkelyes, bok-
rok alatt kushadó szörnyeteg itt a kertben, 
szemközt a férj portréival a teraszon, olyas-
féle idill, ami a lélek legjobb védelme.
 Az asztalon, a konyha szomszédságá-
ban, ahol rajzol, tervez és mintáz, épp egy 
kis anyagsárkány van készülődőben, gye-
rekeknek. Ha megvalósulhat, ez a sárkány 
megengedi majd, ezerszer is, hogy a kicsik 
felkapaszkodjanak a hátára és lecsússza-
nak onnan.         

 Hogyan lett szobrász egy lány, mert hi-
szen ez azért mindmáig eléggé fiús mű-
vészeti ág? Nincs ennek pontos magya-
rázata, nem a művészet vonzotta, hanem 
az anyag, a forma. Próbálkozott kerámiá-
val, építőipari szakközépiskolába járt, ki-
próbált művészeti szakköröket, aztán vé-
gül a legkeményebb ellenállás felé indult, 

szobrásznak jelentkezett 
a főiskolára, ahová annak 
idején egy-egy évfolyamra 
csupán két-három hallga-
tót vettek föl. És ő kitartóan 
próbálkozott, ezzel a meg-
megújuló harccal magát is 
megerősítette, s végül az is-
kola tanárait is meggyőzte  
elszántságával. Azóta sincs 
az a nehézség, ami a szob-
rászattól eltántoríthatná. 

Mestere Kő Pál volt. A diploma után egy 
évig mesteriskolába is járt.  
 Tavaly avatták fel a szökőkútját Üllőn 
a sportcsarnok előtt. (Sajnos a víz most 
éppen nem csobog benne.) Nemrég je-
lentkezett egy kínai pályázatra, ahol elfo-
gadták a művét, így az látható lesz a Har-
madik Pekingi Biennálén. Az alkotás már 
elutazott és az olimpiával egy időben 
lesz látható a Kína fővárosában.  A kiállí-
tás nem sokkal Czibor Éva szobortervei-

Monoriak közül ki ne ismerné a millenniumi angyalos kutat a Kossuth és 
az Ady utca találkozásánál, de vajon hányan tudjuk, hogy a különleges 
kompozíció alkotója Czibor Éva, monoron élő szobrászművész. 

nek  helyi tárlata előtt nyílik meg, július 
hetedikén. De arra a tárlatmegnyitóra a 
szobrásznő nem mehet, nem kapott az 
utazáshoz támogatást. 
 Pedig a támogatás kulcs-
kérdés, hiszen egy szobor 
felállítása sosem a szobrász 
igyekezetétől, tehetségé-
től függ csupán, hanem at-
tól a közösségtől, mely meg-
rendel, pályázatot ír ki, teret 
kínál, anyagot biztosít, tá-
mogatja a szobrász gyakran 
hosszú és áldozatos munká-
ját. És mer bizalommal lenni 
a művész iránt. Reméljük, Monor mindin-
kább ilyen közösséggé válik.
 A szobrásznő egy ölnyi sarat mutat ne-
kem gyönyörködve. Az egyik párkányról 
emeli le, valamelyik tanyán fedezte fel: 
egy sötét, összetömörödött földdarabot 

látok, egy hatalmas göröngyöt, és látom, 
ahogy a keze nyomán, a kezében, a talált 
tárgy egy kis Ararát heggyé változott. Egy 

önkéntelen vallomássá.
 Kis hölgyalakját, me-
lyet az iskola udvarán állí-
tottak fel néhány éve, haza 
kellett hoznia, megerősíteni, 
mert néhány fiú kikezdett 
vele, de ennél a sérelemnél 
sokkal fontosabb számára 
az, amit épp így tudhatott 
meg, hogy a többiek meg 
hiányolják a szobrot az isko-
lából.    

 Már évek óta nem portrékat készít, 
nem elbeszéléseket és ábrázolásokat, ha-
nem jeleket keres, melyek összeköthe-
tik a sárból gyúrt embert a halhatatlan 
anyaggal. 

– TAKÁCS –

Előző számunkban, a Közös nevező 
keretében bemutatott Kisvári Mihály 
festőművész tárlatának megnyitó-
ja 2008. június 9-én, hétfőn 17 órakor 
kerül megrendezésre a Vigadó első 
emeleti Galériájában. 
 A kiállítást megnyitja: Ölvedi Krisz-
tina. Énekel: Kalina Enikő.
 A tárlat július 6-ig folyamatosan 
megtekinthető a Vigadó nyitva tar-
tási idejében. A Gemini Televízió a 
megnyitón készült felvételeket június 
14-én, szombaton tűzi műsorára.
  A megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 Várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

Kisvári Mihály Kiállítása

„Napközben az is-
kolában a  kisdi-
ákokkal bajlódik, 

de azután otthon, 
a csend pillanata-
iban jönnek az új 

kompozíciók.”

„Látom, ahogy a 
keze nyomán, a 
kezében, a talált 
tárgy egy kis Ara-
rát heggyé válto-
zott. Egy önkénte-
len vallomássá.”
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rült, hogy van bátorsága feltenni azokat 
a kérdéseket, melyekre mások gondol-
ni sem mernek. Sok évvel ez-
előtt Monoron is tartott egy elő-
adást, melynek központi témája 
a szenvedélybetegségek és a 
drogfüggőség volt. 
 Legújabb könyvével a nőiség 
kérdéskörét járja körül, a prob-
lémát több oldalról is megvi-
lágítva. Bár a mű nyelvezete 
messze áll a szépirodalmi igé-
nyességtől, de hát a szerzőnek 
nem is ez volt a célja. Dr. Csernus Imre 
ismét olyan kérdéseket ordít bele az olva-
só arcába, melyek először talán megtor-
panásra késztetnek, végül azonban rájö-
vünk arra, hogy a fölvetett problémákkal 

És vajon mitől jó nő? Hogyan képes egy nő 
– vagy akár egy férfi – megélni saját nemi-
ségét? Tud-e jó példával szolgálni gyerme-
keinek? Tudja-e jól érezni magát a saját bő-
rében? És tesz-e valamit ezért? Ha Ön elég 
erős, hogy feltegye magának ezeket a kér-
déseket, lapozzon bele Dr. Cernus Imre leg-
újabb könyvébe! Bátraké a szerencse…
  A szerző korunk szélsőségesen meg-
ítélt személyiségei közé tartozik. Vannak 
rajongói, és vannak ellenzői, de kétség-
telen, hogy egyénisége senkit sem hagy 
hidegen. Tevékenysége és sajátos stílusa 
legtöbbünket véleményformálásra ösz-
tönöz. 1966-ban született egy vajdasá-
gi kisvárosban, és bár 10 éves korában 
esküt tett arra, hogy pap lesz, valahogy 
mégiscsak pszichiáter lett belőle. Kide-

Kortárs irodalommItől nő a nő?
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előbb-utóbb mindenki szembe találja ma-
gát. Az ilyen kérdések mellett pedig nem 
lehet szó nélkül elmenni, a választ min-

denki saját magában kell, hogy 
megtalálja. Provokatív stílusa a 
figyelmes olvasót arra a felisme-
résre készteti, hogy a saját éle-
téért mindenki csakis önmagát 
teheti felelőssé, elrontott dolga-

inkért soha senki mást nem hibáz-
tathatunk. „Kimondani hangosan 
magamnak és a másiknak a jó és a 

rossz érzéseimet, majd mindennek 
a következményeit napról-napra 

következetesen vállalni: ez a fejle(szte)tt 
érzelmi intelligencia.” 

Dr. Csernus Imre: A nő 
Jaffa Kiadó, 2007, 3490 Ft

Kisebb üzletek,  
családi házak  
riasztórendszere  
kiépítéssel
most összesen:
     44 000 Ft+ Áfa*

a rendszer tartalmaz:
• 1 db DSC 585 riasztóközpontot
• 1 db kezelőegységet • 1 db kültéri szirénát 
• 3 db kisállat-védett mozgásérzékelőt
• 2 db 7 Ah akkumulátort
• 1 db 30 VA transzformátort
• 1 db nyitásérzékelőt 
további bővítési lehetőség!
*A kedvezményes ár csak távfelügyeleti szol-
gáltatás együttes megrendelésével érvényes!

A tÁVFelügyeletI SZolgÁltAtÁSoK dÍjAI 2008-bAN

Kivonulós  
szolgáltatás

Pest megyében

Megnevezés egyéni előfizető üzleti előfizető

Telefonos 3 500 Ft/hó 6 930 Ft/hó

Rádiós 4 940 Ft/hó 8 400 Ft/hó

GSM*-GPRS 5 900 Ft/hó 9 000 Ft/hó
*GSM átjelzés esetén, amennyiben a SIM-kártyát az ügyfél biztosítja, 
a telefonos alapdíjat kell megfizetni.

egySZeRI dÍjAK
Megnevezés listaár Akciós ár

Telefonos kapcsolat rendszerbelépési díja    7 200 Ft             0 Ft
Biztonságtechnikai rádióadó
kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

GSM-modul kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

egyÉb SZolgÁltAtÁSoK ÉS dÍjAK
Nyitás-zárás fogadása, nyitás-zárás figyelés, tiltott nyitás figyelé-
se, eseménylista postázása (havonta és szolgáltatásonként) 500 Ft

Téves kivonulás / alkalom 1000 Ft

KedVeZMÉNyeK
Féléves díjfizetés esetén 1 hónap kedvezmény
Éves díjfizetés esetén 2 hónap kedvezmény
A táblázatban feltűntetett árak az Áfát tartalmazzák.

Vecsési ügyfélszolgálati iroda:
2220 Vecsés, Jókai Mór u. 91. • tel.: 29/355-886

E-mail: technika@monda-certus.hu  
távfelügyeleti központ:

Tel.: 29/413-111 • e-mail: biztonsag@monda-certus.hu
budapesti ügyfélszolgálati iroda:

1149 Budapest, Angol u. 77. • tel.: 06-1/688-0192

www.monda-certus.hu

 Mi is láthattunk belőlük hármat a Viga-
dó folyosóján, ahol – Takács Ferenc felkéré-
sére – Pásztorné Borus Piroska művésztanár 
méltatta a gyerekcipőben járó munkássá-
got. Három témakörbe sorolta a kiállított 
képeket, melyek közül néhányra külön fel-
hívta figyelmünket. Így a 2005-ben zsű-
rizett Zamárdi sárga körútra. „Az akvarell 
kép szomorkás érzéseket kelt bennem. A 
felkelő nap fényében távolodó emberek 
s a megnyúló árnyékok az elmúlást juttat-
ják eszembe.” Majd a „világos, élénk, meleg 
színeivel optimizmust, kellemes hangula-
tot árasztó” Völgyre.
 Népies hangulat? Igen, az egyéni stílus-
ban és technikával készített két festett-fara-
gott dombormű ezt árasztja. S a régi nép-
élet, a naivas tanyavilág, a falu szintén elénk 
tárul. Leghitelesebben a Magyar sors című 
zsűrizett olajfestményen. Az emberi alako-
kat is vászonra vitt képek (Kígyász, fekete vi-
pera; Hűsítő víz) jelzik talán legfeltűnőbben, 

Ötödik alkalommal jöttünk össze a fiatal 
Közös nevező programsorozat kiállítására 
május 13-án. Ezúttal Takács Ferenc 14 fest-
ményből álló kiállításának megnyitójára ke-
rült sor. Az alkotó Dévaványán született, ott 
is élt sokáig, ám huszonegy éve már Monor 
a szűkebb otthona. Ezt szépíti, színesíti – 
saját készítésű berendezési tárgyak mel-
lett – úgy hat éve festményekkel, dombor-
művekkel is. 
 Saját bevallása szerint nem tartja magát 
tehetségnek, csupán imád festeni. S hozzá-
teszi: „Nem tudok festeni, csak gyakorolok.” 
Ezt viszont igen kitartóan és termékenyen 
teszi. Úgy 550 mű került már ki műhelyé-
ből barátok, rokonok, intézmények nem kis 
örömére. Szélesebb nézőközönség is látha-
tott belőlük jó néhányat az OKIT keretében 
sorra kerülő mintegy kilenc, s ugyanennyi 
önálló kiállításon. Több díjat nyert már – or-
szágos megmérettetésen is –, s nem egy 
zsűrizett munkával dicsekedhet. 

Kiállítás

a „színekkel küzdő, 
Formákkal BIrkózó” takI

amit még a sok gyakorlás nem kamatoztat: 
a térhatást és a testi aránytalanságokat. Sa-
játos axonometriájú a Cserszegi pince és a 
fénykép után készült Tabán, 1870 is. A kép 
hangulatából hiányzik a tobakosok izzad-
sága; a lepusztult világ valósága helyett ün-
nepi öltözetű utcakép tárul elénk a kissé 
harsány színek miatt.
 Mentségéül hadd idézzem itt dr. 
Bánszky Pált: „A naiv alkotók nincsenek alá-
vetve nevelői-oktatói hatásoknak. Ösztö-
neikre, velük született vizuális érzékenysé-
gükre és tehetségükre hallgatva maguknak 
állítanak fel szabályokat. Mindenki a maga 
útját járva fegyvert kovácsol a formai kép-
zettség hiányából is.” S ha ezt a kovácsolást 
tudatosabb tanulmányút előzi meg, talán 
fényesebb lesz a fegyver. 
 Takács Ferenc a megnyitón versíróként is 
bemutatkozott. Leánya, Anikó Dóra két ön-
vallomását tolmácsolta igen érzékletesen. 
 Azt kívánjuk a kissé türelmetlen és ma-
kacs, ám építő kritikát mindig elfogadó 
Takinak, hogy a sok gyakorlás előbb-utóbb 
hozza ki belőle a versenyzőt s a művészt!

Pecznyik Ibolya
Kazinczy-díjas magyartanár
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Mesea strázsahegy kIncse
Jóra való erdő ez a monori erdő. Az öreg 
tölgyek, a vén ecetfák, a szakállas kőrisek 
és az ég felé tekintő ezernyi szilaj fenyőfák 
között szerényen megbújó bodzás-bokros 
ligetek egyaránt sok mindenre emlékez-
nek. De hát már hogy is ne emlékeznének 
sok mindenre, hiszen jó néhány alkalom-
mal átélték a tél szigorát, a tavasz simoga-
tását, a nyár melegét, no meg az ősz alko-
nyodó leheletét. Az öreg fák mind közül 
mégis ez utóbbit szerették legjobban. Ta-
lán azért, mert már maguk is sok esztendőt 
megéltek, és tudták: a legnagyobb boldog-
ság az, amikor a szemük előtt nő fel a cse-
metéjük, amikor azt látják, hogy most már 
nyugodtan elengedhetik a gyermekük ke-
zét, mert önállóan is elboldogulnak az élet 
forgatagában. De most még csak nyár van, 
annak is inkább csak az eleje, és a cseme-
téknek még ugyancsak fogni kell a kezét, 
mert azok bizony időnként elkóborolhat-
nak, s le-letérnek a kitaposott ösvényről, 
hogy egyszer majd megtalálják a saját ös-
vényüket. Hát ilyesféle dolgokon töpren-
gett a monori árokparti kismanó, miköz-
ben egy derék lapulevél mögül azokat a 
gyerekeket figyelte, akik a Strázsahegy ol-
dalán kaptattak, hogy felfedezzék a szőlős-
kertek mögötti erdőt. A gyerekek amúgy 
vidámak voltak és pajkosak, s csak mentek, 
mentek, befelé az erdőbe.
 Nem volt nagy a kompánia, csupán há-
rom lurkóból állt: két fiúból, meg egy kis-
lányból, aki ráadásul szemlátomást fia-
talabb is a társainál. Amikor aztán úgy 
érezték, hogy már több van hátra mint elő-
re, akkor megálltak, és leheveredtek a fű-
ben. A Nap sugarai az égbe törő fák ágai 
között csak halványan értek le a fűszálak 
közé, ahol itt-ott még néhány kövérkés 
harmatcsepp is megbújt, és miközben lus-
tán ringatódzott, mint ezernyi apró drága-
kő, szikrázó fényben tündökölt. A kisma-
nó azonban azt is tudta, hogy ezek az apró 
gyémántok a Strázsahegy igazi kincsei. A 
fényben tündökölnek, a valódi fényben, 
de csak azoknak, akiknek szemük van arra, 

hogy meglássák bennük a szépet, a jót, és 
a tiszta, romlatlan ártatlanságot.
 Amúgy ez a fű alig tudta elfedni a tava-
lyi avart, amely már jócskán megbarnult. 
De ez cseppet sem zavarta a gyerekeket. 
Elnyúltak a fűben, a puha avarból kényel-
mes párnát kotortak a fejük alá, és csak be-
szélgettek. 
 Aztán valami megkordult. Valami éle-
sen, és éhesen. Egy gyomor jelezte a delet, 
és a nagyobb nyomaték kedvéért bizony 
jó hangosan nekifogott a harangozásnak. 
De ezzel mintha csak jelt adott volna a töb-
bi gyomornak, mert azok is megszólaltak, 
és egy szempillantás alatt lett is olyan ha-
rangzúgás, hogy a Strázsahegy összes ap-
rónépe megtudta: eljött az ebédidő. 
 A gyerekek szalonnát, kenyeret, no meg 
ízletes, ám egy kicsit csípős kolbászt hoz-
tak magukkal, amit rögvest ki is terítettek 
egy lapos kőre, aztán ment, ki merre látott. 
 Száraz gallyakat kerestek. Amikor már 
egy rakásra valót összehordtak, akkor a na-
gyobbik benyúlt a zsebébe, és onnan egy 
doboz gyufát vett ki. Már majdnem meg-
gyújtotta a gyufaszálat, amikor a kismanó 
kilépett a fák közül, s elébe állt. Pedig a kis-

manó ilyet még sohasem tett. Még soha, 
egyetlen egyszer sem fedte fel kilétét az 
emberek előtt, még soha, egyetlen alka-
lommal sem ment oda valamelyikükhöz, 
hogy állj meg, mert rossz dolgot művelsz! 
De most nem bírta ki. Jól az agyába vés-
te ugyanis a kaporszakállú Bakaraszt me-
séjét, azt, amelyikben egy kobold felgyúj-
totta a szénaboglyát, mert elaludt, s a pipa 
kiesett a szájából. Aztán lett akkora tűz, 
hogy a fél hegyoldal elpusztult. Az álla-
tok pedig azóta sem térnek vissza a sivár 
pusztasággá vált tájra. Márpedig a kisma-
nó szerette a természetet, szerette az er-
dőt, s annak vadjait. És szerette a fűszálak 
hegyén lustán ringatózó apró drágaköve-
ket is, a harmatcseppeket.
 A kismanó szinte a fiú cipőfűzőjéig sem 
ért fel. Mégis akkora riadalmat okozott, 
mint amekkorát utoljára talán csak a derék 
jó Bottyán generális, amikor szilaj legénye-
ivel Bécsújhely mellett rácsapott a labanc-
ra. Hej, az volt ám a móka! Azóta is emle-
geti a kaporszakállú Bakaraszt. De ez már 
ugyancsak régen történt, aztán ezek a gye-
rekek már amúgy sem nagyon emlékeztek 
a bécsújhelyi kaland izgalmas történetére. 

De a kismanó ott állt a fiú előtt, s ez valóság 
volt. Ott állt, szilajan, csípőre tett kézzel, és 
kemény hangon rákiáltott, hogy „Nem sza-
bad! Tűzveszélyes! Felgyújthatod az erdőt! 
Vagy talán ezt akarod?”  
 Persze hogy nem ezt akarta a fiú, de a 
manó látványa annyira összezavarta, hogy 
a gyufa kiesett a kezéből, s az apró kis lán-
gocska legott egy száraz falevélre poty-
tyant. A tűz pedig azon nyomban élet-
re kelt. Először csak kicsinyke kis pamacs 
formájában falta a száraz falevelet, majd 
egyre nagyobb lett. Végül pedig beleka-
pott a szomszédos gallyba is, amit bő egy 
hónapja tört le Böbe boszi, amikor errefe-
lé ijesztgette az erdő aprónépeit. Hát ez a 
gally most jókorákat szuszogva és nyögve, 
lángra kapott. 
 Elsőnek a kismanó eszmélt fel az ijedt-
ségéből, és ráripakodott a még most is cso-
dálkozó fiúra, hogy tapossa el a tüzet. A fiú 
szinte automatikusan engedelmeskedett, 
és eltaposta a lángokat. Éppen az utolsó 
pillanatban, még mielőtt komolyabb baj 
nem történt. Aztán megdörzsölte a sze-
mét, hogy jól lát-e. Jól látott. Ott állt a lába 
előtt egy apró, piros sapkás, zöld zubbony-
ba bújt manó. Egy igazi, élő manó, akiről 
addig azt hitte, hogy csak az álmaiban lé-
tezik. De mire a fiú megmozdult, vagy bár-
mit is mondhatott volna, a kismanó eltűnt 
a szeme elől. 

Jezsó Ákos

RendezvényvárosI gyermek- és sPortnaP
Idén május 24-én került megrendezésre a 
városi gyermek és sportnap. Már ötödik éve 
köszönhetjük a Monori Evangélikus Kultú-
ráért Alapítványnak, hogy felvállalta ezt a 
nemes feladatot és megajándékozza a gye-
rekeket és felnőtteket a rendezvénnyel.
 Aki kijött a városi sportpályára, ezer és 
ezer élménynek lehetett részese. A színpa-
don az Ady úti iskola gyermekeinek műso-
rait különböző sportbemutatók váltották 
fel. Gyermekeink büszkén álltak a színpa-
don, számot adva olyan tudásról, amit isko-
la mellett, sokszor napi rendszerességgel 
végeznek. Összegyűltek a szülők és nagy-
szülők, láthatták gyermekeiket, unokáikat 
és bepillantásuk lehetett abba a sokszínű 
világba, ami a város sport-, zenei, valamint 
órán kívüli oktatásában folyik. 
 A felállított sátraknál a gyermekek is ki-
próbálhatták kézügyességüket. Munkáju-
kért fizetségül „krajcárt” kaphattak, ami 
beválthattak zsíros kenyérre, jégkrém-
re, popkornra, üdítőre. Aki pedig nem fá-
radt el eléggé, kívül belül megmászhatott 
egy igazi tűzoltóautót, részt vehetett a foci 
vagy street ball versenyen. Elméjét a rend-
őrség tesztlapjain csiszolhatta, pihenés-
képpen pedig felrakhatta szüleit vagy „fá-
rasztó” testvérét a kisvonatra, ami a várost 
járta körbe.

 Köszönjük a támogatóknak, hogy az arc- 
és hennafestett, egésznap egyik helyről a 
másikra rohanó, tűzoltó, kutyakiképző, ka-
tasztrófavédő, rendőr, élsportoló, fürde-
ni nem akaró gyermekünk szivárványszín 
álomba merülhetett. 
 A teljesség igénye nélkül köszönet illeti 
az Ady Úti Iskola pedagógusait, dolgozóit , 
a szülőket, Monor Város Önkormányzatát, 
Pest Megye Önkormányzatát, a főszponzor 
OTP Bank Nyrt.-t, a Monori Sportegyesü-
let szakosztályait, a polgárőrséget, a rend-
őrséget, a tűzoltóságot, a katasztrófavédel-
met, az Uszoda Kht.-t, az Algida-t, az Ajtai 
Minerált, Szabó Lászlót, a Kocsis Péket, a 
Hobbi kuckót és a B and K Kft.-t

Lugosi Annamária
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HobbI KUCKÓ

Monor petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)
tel.: 06-209-277-312

nyItva: H-P: 10-17, Szo: 8-12

kreatív hoBBI és dekorácIós Bolt

szalvétatechnikák • üvegfestés 
gyöngyök • ékszeralkatrészek

kreatív üveg-, cserép-, fa- és papíráruk
egységcsomagok • művészkellékek

„Az én borom, az én szőlőmből.”

Magyarország leghíresebb borászai

Értékesítési tanácsadókat keresünk!
Egyedülálló új, különleges szolgáltatásunkra

A magyar átlagjövedelem többszörösét keresheti!
Mellékállásban is végezhető!

Jelentkezzen be ingyenes tájékoztatónkra: tel.: 06-70-454-6495

Konyári János

Fritz József

Veszprémi Miklós

Szent Gaál pincészet

Wunderlich Alajos

Vincze Béla,

Tornai család

Szeremley Huba

Egy esély a jövőnek!
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H O M O K S O R I

Kerítések
Kerti bútorok
Lépcsők
Lécek
Egyedi méretben is!

hintaágy
110 000 Ft

rönkhinta
5000 Ft Monor, Liliom u. 40/a

Tel.: 70/94-99-823

Monor, Kossuth L. út 105.
Tel.: 70/639-37-80

hintaállvány
40 000 Ft

MINdeN, AMI FA

Az éltető vízaz elengedhetetlen öntözés
A kerti növények megfelelő vízellátása soha nem volt olyan 
fontos mint mostanában, amikor a klímaváltozás miatt egyre 
melegebb és szárazabb nyarakkal kell számolnunk.

A csapadékhiányt csak igen tetemes meny-
nyiségű öntözővízzel lehet pótolni. Gon-
doljunk csak bele: ha nem esne évente 
600-700 mm-nyi csapadék, akkor egy ezer 
négyzetméteres kert öntözéséhez éven-
te 600-700 köbméter vizet kellene kijuttat-
nunk. Ez még akkor igen is sok, ha lehető-
ségünk van arra, hogy kútból öntözzünk. 
Az öntözés minőségére és mennyiségére 
tehát egyaránt oda kell figyelnünk, ha sze-
retnénk, hogy egész évben egészséges nö-
vények fejlődjenek a kertünkben.

cselekedjünk előre!

 Az öntözés legmegfelelőbb időpontja az 
esti és a kora reggeli órák között van. Ilyen-
kor a víz lassabban párolog, így több ideje 
van elszivárogni a talaj mélyebb rétegeibe, 
ahol a növények gyökere található. Estére 
általában a szél is lecsendesedik, így a víz el-
sodródásával sem kell számolnunk. Ha egy 
forró nyári napon öntözünk, akkor a hideg 
víz a gyors hőmérsékletváltozás miatt a fel-
forrósodott leveleket is károsíthatja.

 A vízutánpótlást leginkább az évelő nö-
vények (s köztük a gyep!), valamint az egy 
éven belül ültetett cserjék és fák igénylik, 
különös tekintettel a fenyőfélékre. Ezek 
ugyanis sekélyen gyökereznek, így nem 
érik el az állandóan nedves rétegeket. Az 
öntözővíz elszivárgását segíthetjük, ha a 
növény környezetében fellazítjuk a tömö-
rödött talajt.
 Ne feledkezzünk meg arról, hogy az a 
vízmennyiség, amit ma nem juttatunk ki, 
csak egy-két hét elteltével látszódik meg 
a növényeken! Ilyenkor pedig már lehet, 
hogy túl későn cselekszünk.

egynyáriak és dézsások

A kertben tartott cserepes növények ak-
kor fejlődnek kiegyensúlyozottan, ha ele-
gendően nagy edénybe ültetjük őket. A na-
gyobb mennyiségű termőközeg ugyanis 
sokkal lassabban szárad ki, így a jó válasz-
tásunk a feledékenységünkből eredő elma-
radt öntözéseket pótolhatja. A meleg nyári 
napokon a kicsi edényekben gyorsan fel-
melegedő talaj hamar kiszáradhat. Az egy-
nyári növényeket minden nap öntözzük 
meg, a dézsások esetében pedig  legalább 
kétnaponta húzzuk félre a közeg felső öt 
centiméter vastag rétegét. Ha ez alatt sem 
találunk nedves részt, akkor feltétlenül pó-
toljuk az elpárologtatott vizet. 
 A legnagyobb gondot szabadság idején 

jelenti az öntözés. Automata öntözőberen-
dezés hiányában, nem marad más lehető-
ségünk, mint közeli ismerőseinket megkér-
ni e feladatra. Az öntözések között eltelt 
időt meghosszabbíthatjuk, ha szélvédett, 
árnyékos helyet keresünk növényeinknek. 
Ha előtte alaposan beöntözzük és vízzel 
telt alátétbe helyezzük a növényeket, ak-
kor akár egy hétig is magukra hagyhatjuk 
őket. Egyéb esetben nem jó, ha az alátét-
ben rendszeresen áll a víz, kivéve a leander 
esetében. Az egyébként száraz mediterrán 
hangulatot idéző növény, eredeti élőhelyén 
vízfolyások mellett él, így nem csak elviseli, 
de kedveli is, ha a gyökerei vizet érnek.

több kell a szobanövényeknek is

A nyári melegben nem csak a kertbe ülte-
tett növények igényelnek több vizet, ha-
nem a szobanövények is. Ilyenkor általá-

ban hetente kétszer kell sort kerítenünk 
erre. Még jobb, ha naponta megvizsgáljuk 
a cserépben lévő virágföld felszínét. Ha az 
már két centiméter mélységben száraz, ak-
kor jött el az ideje az öntözésnek. Néhány 
szobanövény nyáron a pihenő időszakát 
tölti, ezeket csak módjával öntözzük. Töb-
bek között ilyen a mikulásvirág, a klívia és 
ciklámen is. A legtöbb szobanövényt felül-
ről öntözzük, kivételek ez alól az olyan ér-
zékeny levelűek, mint a mikulásvirág.

gondolta volna?

Ha nem rendelkezünk jól méretezett auto-
mata öntözőrendszerrel, kénytelenek va-
gyunk tömlőn keresztül eljuttatni a vizet a 
növényekig. De nem mindegy, hogy milyen 
öntözőcsövet választunk. A leggyakrabban 
vásárolt ½ col átmérőjű tömlővel ugyanis 
akár kétszer annyi ideig is tarthat az öntö-
zés, mint a picivel nagyobb ¾ col átmérőjű 
társával. Ez főképp abban az esetben igaz, 
ha a tömlő hossza meghaladja a 25 métert. 
Ilyenkor a cső és víz közötti súrlódás jelen-
tős nyomásesést eredményez. S, hogy mit 
jelent ez a gyakorlatban? Egy frissen ülte-
tett 10 növényből álló sövény esetében azt, 
hogy a szükséges alkalmankénti 300 liter 
víz kijuttatásához a ½ colos tömlővel nagy-
jából 20 percre van szükség, míg ¾ colos 
tömlővel ugyanez nem tart 10 percig sem.

Papp János

Szobanövények a szabadban
Langyos júniusi esőben tegyük ki a 
szobanövényeket a szabadba, ettől fel-
frissülnek. Amellett, hogy az eső le-
mossa róluk a szoba porát, lágy vízzel 
is megöntözi őket.

gondos ápolás
A fák és bokrok környékét rendszeresen 
kapáljuk, mert a gyomok elszívják a táp-
anyagokat és a vizet a kerti növényektől. 
A kapálás fáradalmas műveletét fenyő-
kéreg kiszórásával kerülhetjük el. 

elnyílt kétnyáriak
Júniusban felszedhetjük a kétnyári virá-
gainkat, az árvácskát, a százszorszépet 
és társaikat. Helyükre az ilyenkor már 
igen kedvező áron kapható egynyári 
növényeket ültethetünk.

jövőre is szép orgona
A virágzás után vágjuk le az elszáradt 
részeket, hogy a növény ne a termésér-
lelésre fordítsa energiáját. A metszésé-
re legközelebb következő tavasszal kell 
időt áldoznunk. Ekkor a villás elágazás 
egyik felét vágjuk le, a másikat pedig 
2-3 rügypárra metsszük vissza.

Kerti praKtiKáK

Nyáron a szobanövények is több vizet igényelnek

MeMo HobbI ÁllAteledel
ÉS FelSZeRelÉS SZAKüZlet

júniusban is szeretettel várjuk vásárlóinkat!
 Mikor érdemes betérni hozzánk?
  Ha eledelt vagy felszerelést szeretne vásárolni!
  Ha nem engedheti meg magának a kísérletezést!
  Ha a prémium minőség érdekli!
  Ha az olcsóbb termékeket keresi!
  Ha a médiában hirdetett termékeket keresi!
  Ha egyedi termékeket keres!
  Ha Önnek fontos a kellemes környezet!
  Egyszóval, ha Ön szereti a széles választékot!

Egyedülálló kínálat

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 29/411-050

Április 1-től hosszabb 
nyitva tartással várjuk!

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400   

Monor, Ady endre út 47-49.

Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket vásárlásukkal a 
májusi vevőhét alkalmával! Továbbá gratulálunk a tombola nyerteseinek, 
valamint annak, aki megnyerte a tombola fődíját, az MTB kerékpárt!

Üdvözlettel: MEMO-FOOD Kft.

Családok, cégek, intézmények, 
baráti társaságok összejöveteleinek 

teljes lebonyolítása.
Ne főzzön, ne süssön, 

ne mosogasson, hívjon! 
Jánosovits Miklós 
06-20-824-8823

Megszervezzük 
ünnepeit,

 rendezvényeit!

Parti szervízMonoron
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TeniszFelemás hétvége
OBIII, férfiak: Monor SE–Nagykőrös 4-5
 Május 11-én hihetetlen izgalmas mér-
kőzéssel kezdett csapatunk. A Nagykőröst 
fogadtuk, és nem túl jól kezdtünk. Az első 
négy mérkőzésből csak Filadelfi Zsolt tu-
dott győzni. Az utolsó két egyénit viszont 
Szabó Péter és Erdő Endre is döntő játszmá-
ban meg tudta nyerni, így 3:3-mal kezdőd-
tek a párosok. Első párosunk sima veresé-
get szenvedett, a harmadik magabiztosan 

nyert, s már 4:4-re álltunk. A mindent eldön-
tő második páros háromórás, elképesztően 
izgalmas csatát vívott, végül 4/6 6/4 7/6-ra 
a nagykőrösi pár nyert, ezzel a csapatta-
lálkozó 5:4 arányban a Nagykőrösé lett. 
 – Gratulálok a Nagykőrösnek! Nagyon 
jó, sportszerű csapatot sikerült megszorí-
tanunk. Természetesen bosszantó, hogy 
ilyen kicsin múlott a győzelem, de kezdés-
nek nem rossz eredmény. Külön köszönet 

Babaúszásmosolyogva, a víz alatt

 A babák először speciális gyakorla-
tokkal melegítenek be a medence kö-
zepén anyuval vagy apuval, majd a víz-
be csobbanva élvezhetik a pancsolás 
minden örömét. Az úszásoktatások so-
rán fejlődik az apróságok betegségekkel 
szembeni ellenálló képessége, fejlesz-
ti a gyerekek immunrendszerét, izomza-
tát, és növeli a tüdő levegőkapacitását. A 
vízben számos olyan mozgásra képesek, 
amit a szárazföldön nem tudnának elvé-
gezni.
 Az aktív programot egyébként a leg-
kisebbek is rendkívül jól bírják: gyakran 
még a víz alatt is mosolyognak. A fog-
lalkozásokat Dunavarsányban (www.
babauszas.atw.hu) szerdán és vasár-
nap, Monoron kedden és szombaton, 
Tápiószentmártonban hétfőnként tartják.
További felvilágosítás:
Mobil: 06-30-407-8301
Web: www.andiuszi.extra.hu

A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket, miközben a szülőknek és a kicsiknek 
is élményt nyújtanak a medencében végzett speciális gyakorlatok.

Dunavarsány, Monor és Tápiószentmár-
ton helyszínekkel szakképzett oktató irá-
nyításával babaúszás zajlik. A foglalkozá-
sokon természetesen a büszke szülők is 
aktívan részt vesznek.
 Már az uszodák bejáratánál hosszan kí-
gyózó babakocsisor fogadja az úszásra ér-
kező családokat. A nagy érdeklődés egyik 
oka, hogy hasonló programra eddig csak 
a fővárosba lehetett vinni a babákat.
 – Már a három hónapos apróságokat is 
várjuk – mondta Viczkó Andrea, a HRG Ala-
pítvány végzett gyógyúszás foglalkozta-
tója, az oktatás vezetője. – Azért jó ilyen 
korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben 
a korban még működik az anyaméhben 
megszerzett búvárreflexük (ha az orrukat 
és szájukat víz éri, akkor pár másodpercig 
nem vesznek levegőt), ami általában 7-8 
hónapos korukra eltűnik. Erre alapozva, 
hamar meg lehet velük szerettetni a vizet, 
s utána tudatosan és könnyen merülnek.

Úszásjól szerePeltek úszóInk
Budapest-kupa

Másnap április 20-án a Komjádi uszodá-
ban zajlott le a Budapest-kupa II. forduló-
ja. A Monori csapatot három fő képviselte. 
 Érmesünk: Ponyi Péter, aki 50 m mell-
úszásban 2., míg 800 m gyorson 5. helye-
zett lett. 
 További eredményeink: Séllei Gergő 
50 m mell: 14., 800 m gyors: 21., Bacskai 
Csilla 50 m mell: 37.

árpád-kupa

Április 26-27-én kilenc fős csapatunk két 
napos Országos úszóversenyen vett részt 
Hajdúszoboszlón. Közel harminc csapat 

hírős-kupa

Április 19-én Kecskeméten rendezték meg 
a Hírős-kupa II. fordulóját. Közel 400 gyer-
mek állt rajthoz. A Monori SE csapatát 8 fő 
képviselte. 
 Érmeseink: Bokros Blanka, aki 100 m 
gyorsúszásban 1., míg 50 m mellúszás-
ban 2. helyezett lett. Városi Brigitta 100 m 
mellúszásban az 1. helyet szerezte meg. 
 További eredmények: Botka Dóra 
100 m mell: 13., 50 m gyors: 12., Botka 
Anita 100 m mell: 23., Bacskai Attila 50 m 
gyors: 14., 100 m mell: 24., Bokros Belián 
50 m gyors: 16, 100 m mell: 10., Bacskai 
Csilla 50 m pille: 22., 200 m mell: 22., Séllei 
Gergő 50 m hát: 10., 100 m gyors: 5. 

részvételével zajlott, ahol csapatunk kis 
létszáma ellenére is szorgalmasan gyűjtö-
gette az érmeket és a  pontokat, így a 9.  
helyen végeztünk.
 Érmeseink: Botka Dóra 200 m gyors: 3., 
200 m mell: 3., Botka Anita 200 m hát: 3., 
Bokros Blanka 100 m pillangó: 2., Bacskai 
Attila 200 m gyors: 3., 200 m hát: 3., 200 m 
mell: 1., 100 m pillangó: 2., Városi Brigit-
ta 200 m mell: 3., Ponyi Péter 200 m mell: 
2., Séllei Gergő 200 m gyors: 3., 200 m pil-
langó: 2. 
 További eredmények:  Séllei Gergő 
200 m hát: 6, Botka Anita 100 m pillangó: 
6., Bokros Blanka 200 m gyors: 5., Botka 
Dóra 200 m hát: 6., 100 m pillangó: 7., Bok-
ros Belián 200 m gyors: 18., 200 m hát: 
18., 200 m mell: 15., Bacskai Csilla 200 m 
gyors: 30., 200 m hát: 22., 200 m mell: 19., 
200 m pillangó: 16. 

a szurkolóknak, akik nélkül biztos nem let-
tünk volna versenyben a győzelemért az 
utolsó pillanatig – mondta a csapatkapitány. 
 Míg OBIII-as férfi csapatunk tragikus 
eredményekkel zárta a hétvégét (két sima 
vereség az Építőktől és a Jászapátitól), ad-
dig megyei férfi gárdánk két magabiztos 
győzelemmel rajtolt. Szigetszentmiklóson 
4:2-re, Szadán pedig 5:1-re nyertek. Holyba 
Ádám és Holyba Attila mindkét egyesét 
megnyerte, de Szabó Balázs és Pacsirta 
György is egy egyéni és egy páros győze-
lemmel segítette a csapatot. 

TeniszvárosI Ferenc menetelt!
Városi Ferenc május 11-én Egerben szere-
pelt országos versenyen, ahol ismét nem 
talált legyőzőre. A vasárnapi csoport-
meccsekről elsőként került a tízévesek 
döntőjébe, ahol hétfőn magabiztosan 
6/4 6/0-ra győzött. Csak így tovább Fecó!
A Monori SE Tenisz Szakosztályának meg-
alakulása óta először fordult elő, hogy 
egy országos verseny döntőjébe két 
monori versenyző került. Ez történt a 10 
éveseknél, a május 17-én Budaörsön ren-
dezett országos korosztályos versenyen. 
Hevesi Gergő és Városi Ferenc szomba-
ton minden mérkőzésüket megnyerve 
csoportelsők lettek, így vasárnap egy-

más ellen játszhatták a döntőt, melyen 
Fecó győzött egy igen színvonalas, szo-
ros mérkőzésen. II. régiós verseny így 
szép monori sikerrel zárult. A 10 éves fiúk 
versenyében Városi Ferenc a szomba-
ti csoportmérkőzésekről elsőként jutott 
tovább a vasárnapi elődöntőbe, ahol 7/6 
6/1-re nyert, és így döntőbe jutott, majd  
budapesti ellenfelét három játszmá-
ban 4/6 6/3 6/4-re verte meg, így máso-
dik régiós versenyén sem talált legyőző-
re. Mindkét fiúnak gratulálunk a sikerhez! 
 További tenisz hírek a monoritenisz.atw.
hu és a www.monorse.hu oldalakon olvas-
hatók. 

Május 24-én OBIII-as férfi csapatunk 
két 6/3-as vereséggel zárta a hétvé-
gét. Szombaton a BSE ellen Filadelfi 
Zsolt, Szabó Péter és a Borovics/Papp 
duó nyert, míg másnap Cegléden 
Papp Zsombor és Erdő Endre mellett a 
Borovics/Filadelfi páros is győzött. Me-
gyei férfi csapatunk Vácon 4/2-re, míg a 
Szob ellen itthon 5/1-re nyert. A győztes 
meccseken Holyba Attila (2), Adorján 
András, Holyba Ádám, Pacsirta György, 
Szabó Balázs, valamint a Holyba/Holyba, 
a Juhász/Szabó és a Juhász/Holyba Atti-
la párosok osztoztak. 

a Megyében veretlenül!
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Újra megnyílt Monoron a 

békás bó’t
régi kedves eladókkal, megújult árukészlettel!

Az üzletben kapható:

Friss hentesáru • tejtermékek 
 zöldség-gyümölcs • vegyiáruk

Friss tőke- és baromfihús kapható! 
Előrendelést felveszünk

Monor, Kossuth l. u. 127. (A vásártér felé vezető úton)
Utalványokat elfogadunk!
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Tizenkettedik helyen zártak a Veres Lász-
ló edzette fiúk, akik kitűnő hajrával kapasz-
kodtak fel a biztos bent maradó helyre.
 Dobólisták: összes dobott pont: 4. Kovács 
Péter, Monor SE (598); 6. Csuba Attila, Monor 
SE (551); 7. Burján Imre, Monor SE (521).
 Pontátlag (zárójelben a mérkőzések szá-
ma): 5. Kovács Péter, Monor SE (29) 20,6; 6. 
Csuba Attila, Monor SE (27) 20,4; 8. Burján 
Imre, Monor SE (27) 19,3.
 Hárompontos dobások: 2. Burján Imre, 
Monor SE (225); 8. Kovács Péter, Monor 
SE (171); 16. Stalter Endre, Monor SE (114). 

 Büntetők (minimális kísérletszám: 80): 4. 
Burján Imre, Monor SE (108/144, 75%); 7. Ko-
vács Péter, Monor SE (109/148, 73,6%); 19. 
Csuba Attila, Monor SE (87/136, 64%). 
 Még egy nagyon fontos monori kosár-
hír. Az U20-as magyar női kosárlabda-válo-
gatott, a Monor sportjáért sokat tevő Kis-
Pál Gábort kérte fel arra, hogy legyen a 
magyar válogatott technikai vezetője. Gá-
bor természetesen elfogadta a felkérést. 
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk neki. 
Reméljük ezzel is előrelendül kis városunk 
kosársportja! 

Kosárlabdamár BIztos a BentmaradásKosárlabdaaranyos lányaInk
vetve kaptak kosarat, s így a 34. percben 
már 51-43 állt a kijelzőn. A szemmel látha-
tóan teljesen elfáradó Hernád az utolsó 4 
percben kosarat sem tudott dobni, így a 
vége kiütéses győzelem lett, és 15 pontos 
előnnyel várhatjuk a hernádi visszavágót. 
A lányok egységesen jól, százszázaléko-
san teljesítettek! Gratulálunk csajok, és 
köszönjük a nézők nevében ezt a csodá-
latos hétfő délutánt. A csapat teljesítmé-
nyéről, pedig mindent elárul, hogy a né-
zők felállva tapsolták őket, amire már rég 
volt példa!
 Női bajnoki döntő, 2. mérkőzés:
 Hernád SE–Monor SE 44-38 (8-8, 8-9, 
10-6, 18-15). Hernád, 50 néző. Vezet-
te: Görgényi, Válé. Monor SE: Rácz Hanna 
(12/6), Kovács Bernadett (9), Németh Ág-
nes (10/3), Baki Beáta (4), Mészáros Andrea, 
Magócsiné Kati, Kocsis Ágnes (3/3), Szvitek 
Ágnes. Edző: Kecsmarik András.
 A két bajnoki címre törő csapat kapkod-
va kezdte a találkozót. A 4. percben kima-
radt helyzetek és 2 pontos monori előny 
állt a kézzel forgatott eredményjelzőn. 
Mindkét csapat kőkeményen védekezett, 
így szinte alig akadt dolga az eredmény-
jelzőt forgatónak. A vendégszurkolók, akik 
jelentős túlerőben voltak űzték a Monort, 
amely a 17. percben úgy vezetett 10-15-re, 
hogy 6 büntetőt is kihagyott. Fordulás 
után magához ragadta a kezdeményezést 
az egykor magyar válogatott Maracskó 
Barbarávál felálló Hernád, de 27. percben 
is csak 24-19-re vezettek, így összesítés-
ben 10 pontos hátrányban volt a Hernád. 
Az utolsó negyedben aztán minden eldőlt, 
először Kocsis Ágnes, majd Németh Ágnes 
szórt egy triplát és csapatunk átvette a ve-
zetést a 34. percben (31-33). Az utolsó 6 
percben még kozmetikázott az eredmé-
nyen a Hernád és végül megnyerte a mér-
kőzést, de összesítésben 102-93 arányban 
Monorra került a bajnoki aranyérem! 
 Az egész csapat előtt le a kalappal! Fan-
tasztikus mérkőzéseken teljesen megér-
demelten szerezte meg az első helyet! 

Női bajnoki döntő, 1. mérkőzés:
 Monor SE–Hernád 64-49 (10-11, 16-17, 
19-13, 19-8). Monor, 70 néző. Vezette:  Czéh, 
Sértő. Monor SE: Rácz Hanna (30/9), Kovács 
Bernadett (2), Németh Ágnes (19/3), Mészá-
ros Andrea (6), Kocsis Ágnes (3/3). Cserék: 
Balku Zsoltné, Magócsiné N. Katalin, Szvi-
tek Lászlóné, Baki Beáta (4). Edző: Kecsmarik 
András.
 Tomboló csarnok, és két elszánt gár-
da, s körülbelül 30 cm magassági fölény 
a Hernád javára, így kezdődött a mérkő-
zés. A tét rá is nyomta a bélyegét a talál-
kozó elejére, s az első pontot a vendégek 
szerezték a 4. percben. Azonnal jött a vá-
lasz, és Németh Ágnes kosaraival a 7. perc-
re 7-5-re már a Monor vezetett. Sajnos 
ezután jött egy kisebb hullámvölgy, és a 
Hernád centerjátékával 7-11-re fordított, 
sőt rá egy percre már 7-12 állt az ered-
ményjelzőn. Ekkor Kecsmarik András időt 
kért, rendezte sorait, így a 13. percben 
már csak egy ponttal 16-17-re vezettek 
a vendégek. Innen a bírók vették kezük-
be a mérkőzést, és hibát hibára halmozva 
sújtották a Monort. Ennek meg is lett az 
eredménye, a Hernád 16-25-re elhúzott. A 
csarnokban izzott a levegő, mindenki rek-
lamált. Végül a kedélyek is megnyugod-
tak, és a 16. perctől újra fair felfogásban 
folytatódott a találkozó. Ez jót tett csapa-
tunknak, s átlagon felüli védekezésünk-
nek köszönhetően a nagyszünetre szinte 
elfogyott a vendégelőny (26-28). Fordu-
lás után ádáz csata kezdődött a pályán, lá-
nyaink oroszlánként küzdöttek az óriások 
ellen. Kihasználták Rácz Hanna gyorsasá-
gát, és a lepattanók megszerzése után – 
amiben Kovács Bernadett kiemelkedett –, 
úgy indították játékosunkat, mintha foná-
lon húzták volna. Rácz természetes köny-
nyedséggel csak dobta a ziccereket, ha 
kellett emberrel a nyakán. Így a 27. perc-
re újra nálunk volt az előny (37-35). Fölé-
nyes játékunk folytatódott, s a vendég-
kispad majd felrobbant a dühtől, miután 
zsinórban 9-szer ugyanazt a hibát elkö-

fényre sötétedő lencse, 
napszemüveg és

szemüvegkeret akció!

IRISZ

OPTIKA

látszerész üzlet
az egészségházBan

2200 monor, Balassi B. u. 1. I em. 105.
tel.: 06-30-961-9706

Nyitva: H–P: 8.15–17.00

Nézzen be, érdemes!

Akciós kamatok!
jelzáloghitelek: – szabad felhasználásra
                                    – ingatlan célra 
                                     – hitelkiváltásra
jövedelemigazolás nélkül, passzív bAR-listásoknak is!

gyors ügyintézés! Közvetítői díj nélkül!
telefon: 06-30/894-6462

Személyi kölcsön akár 3 nap alatt!

2008. május 17-én, a gyömrői Tele-
ki-kastélyban megyei futóversenyen 
vettek részt a Nemzetőr Általános 
Iskola Speciális Tagozatának tanu-
lói. Testnevelés-tanárnőjük, Manevné 
Walter Krisztina készítette fel őket. 
Monoron kívül Gödöllő, Szentend-
re, Gyömrő, Nagykáta és Abony futói 
mérték össze tudásukat. 
 600 méteren Kiss Márió negye-
dikes tanuló ezüstérmet szerzett, 
Plesoczki Nándor harmadikos bronz-
érmes lett, Kolompár Márió máso-
dikos negyedikként ért be, Kolom-
pár Lajos másodikos hatodik befutó 
lett. A lányok között Kolompár Me-
linda negyedikes szintén ezüstér-
met kapott.
 800 méteren Balogh István hete-
dikes bronzérmet szerzett, Bakó Kla-
udia hetedikes bronzérmet kapott, 
Sebestyén Klaudia hatodikos negye-
dikként ért célba.
 1200 méteren Kolompár János ne-
gyedikes tanuló ezüstérmet szerzett, 
Kiss Attila harmadikos ötödikként fu-
tott célba, Balogh Zsolt hetedikes ki-
lencedik lett, Bagi Balázs ötödikes a 
tizenharmadik helyen futott be, Far-
kas Zoltán harmadikos tizenhetedik-
ként ért célba.
 1600 méteren Major László hetedi-
kes a negyedik helyen végzett.
 A gyerekek lelkesen, egymást biz-
tatva nézték végig társaik futását. 
Sportszerűen versenyeztek, mégis 
néha a véletlenen múlt helyezésük. 
A szép idő hozzájárult a rendezvény 
zavartalan lebonyolításához, a tanu-
lók lehetőséget kaptak az egymással 
való ismerkedésre, barátkozásokra. 
 Köszönjük a rendező iskola dolgo-
zóinak a futóverseny megszervezé-
sét, bonyolítását!

A Nemzetőr Általános Iskola Speciális 
Tagozat pedagógusai

futóverseny gyöMrőn

gumieladás
gumijavítás

könnyűfém felni
értékesítés

Cím: 2200 Monor,
ország út 5.

tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR bt. – gUMICeNtRUM

Akció! 
30-50 % kedvezmény
Cím: Piac tér (bejárat a Bocskai u. felöl)

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Új és használt számítógépek 
szervizelése és értékesítése

    Pentium 5-ös számítógép
             49 000 Ft-tól
Új! MoN-CoMP bt.

Monor, Virág u. 10.
telefon: 06-29/417-512

Budapest Bank áruhitellel is!
Tonerek, festékkazetták töltése

A bAjNoKSÁg VÉgeRedMÉNye
Helyezés 
és csapat Mérkőzés győzelem Vereség dobott – kapott

kosarak Pont

  1. TFSE/A 30  30  0  2542 – 1951  60
  2. Salgótarján 30  28  2  2642 – 1989  58
  3. MAFC Martos 30  23  7  2570 – 2316  53
  4. Corvinus 30  21  9  2456 – 2150  51
  5. VSTR H. 30  21  9  2561 – 2487  51
  6. PEKOSI 30  17  13  2387 – 2233  47
  7. BC Csepel 30  16  14  2073 – 2027  45
  8. Malév 30  14  16  2155 – 2208  44
  9. Közgáz 30  12  18  2236 – 2255  42
10. Budaörsi DSE 30  12  18  2175 – 2424  42
11. Bp. Honvéd 30  12  18  2411 – 2478  42
12. Monori SE 30  11  19  2396 – 2549  41
13. Budafok/A 30  11  19  2043 – 2203  41
14. ÁFDSE 30  6  24  2007 – 2276  36
15. Sz.battai 30  6  24  1968 – 2399  36
16. Ceglédi KE 30  0  30    683 – 1360  30
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221 kW (303 le), ABS, ASR, CD, DVD, 
ESP, automata klíma, automata váltó, 
bőr belső, centrálzár, alufelni, riasztó, 
légzsákok, összkerékhajtás, 30%-tól el-
vihető, egyedi ár, egyedi hitelajánlattal.

Nissan Pathfinder 5.6 V8 Armada

8 999 000 Ft

Motor:
Benzin, 5605 cm³
Évjárat:
2005. január
Műszaki:
2010. február
Futott km:
54 250 

55 kW (75 le), centrálzár, riasztó, elekt-
romos ablak, immobiliser, rádiós mag-
nó, szervokormány, vonóhorog

Citroen bX 1.8 td Intercooler

170 000 Ft

Motor:
Diesel, 1769 cm³
Évjárat:
1989.
Műszaki:
2009. július
Futott km:
221 600

70 kW (96 le), ABS, CD, centrálzár, 
elektromos ablak (elől-hátul), garan-
ciális, immo biliser, klíma, szervokor-
mány, légzsákok, 10%-tól elvihető, 120 
hó, havi 29 990 Ft, THM: 9,9%-tól

Hyundai Accent 1.4 Comfort

2 550 000 Ft

Motor:
Benzin, 1399 cm³
Évjárat:
2007. március
Műszaki:
2011. március
Futott km:
18 600

80 kW (110 le) ABS, centrálzár, garanci-
ális, immobiliser, manuális klíma, szer-
vokormány, légzsák, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, futamidő max. 120 
hó, havidíj: 34 900 Ft, THM: 9,9 %-tól

Ford Ranger 2.5 tdi 4X4

2 750 000 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 2500 cm³
Évjárat:
2005. április
Műszaki:
2009. április
Futott km:
43 150

84 kW (115 le), ABS, klíma,  centrálzár, 
garanciális, szervokormány, 10%-tól el-
vihető, 120 hó, havi 42 990 Ft, THM: 
8,9 %-tól, régi kasztnis új Focusok diesel, 
benzines 1.6-os motorral, több darab

Ford Focus trend 1.6 ti-VCt

3 850 000 Ft

Motor:
Benzin, 1596 cm³
Évjárat:
2008. április
Műszaki:
2012. április
Futott km:
0 km

49 kW (67 le), ABS, CD, centrálzár, ga-
ranciális, immobiliser, klíma, szervo-
kormány, légzsákok, 10%-tól elvihető, 
120 hó, havi 23 990, THM: 9,9%-tól.

Hyundai getz 1.1
Motor:
Benzin, 1086 cm³
Évjárat:
2006. november
Műszaki:
2010. november
Futott km:
11 150

91 kW (125 le), ABS, CD, digitklíma, 
garanciális, immobiliser, alufelni, szer-
vokormány, légzsákok, 10%-tól elvi-
hető

Hyundai I 30 1.6 Style

3 899 000 Ft

Motor:
Benzin, 1591 cm³
Évjárat:
2007. 
Műszaki:
2011.
Futott km:
-

98 kW (134 le),  ABS, digitklíma, garan-
ciális, alufelni, szervokormány, légzsák-
ok, összkerékhajtás, műanyag platóbé-
lés, CarryBoy platótető, 20 %-tól elvihető, 
120 hó, havi 51 200 Ft, THM: 9,9%-tól

Nissan Navara 2.5 tdi Pick-Up 4X4

Motor:
Diesel, 2488 cm³
Évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
Futott km:
83 300

44 kW (60 le), immobiliser, alufelni, 
rádiós magnó, színezett üveg, 10%-tól 
elvihető, max. 72 hó, havi 13 500 Ft, 
THM: 11 %-tól

opel Corsa b 1.0 World Cup
Motor:
Benzin, 973 cm³
Évjárat:
1998. május
Műszaki:
2008. július
Futott km:
96 900

95 kW (130 le), ABS, digitklíma,  bőr 
belső, garanciális, alufelni, szervokor-
mány, légzsákok, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, 120 hó, havi 71 660  Ft, 
THM: 9,9 %-tól, (2003-as gyártású)

Nissan Patrol 3.0 di turbo gR

6 599 000 Ft

Motor:
Diesel, 2953 cm³
Évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
Futott km:
40 900

40 kW (55 le), immobiliser, keve-
set futott, nem dohányzó, rendszere-
sen karbantartott, rádiós magnó, friss 
műszaki vizsgával, zöldkártyával

Fiat Punto 1.1 55 S

570 000 Ft

Motor:
Benzin, 1108 cm³
Évjárat:
1996. február
Műszaki:
2008. március
Futott km:
106 650

103 kW (141 le), ABS, ASR, digitklíma, 
automata váltó, bőr belső, centrálzár, 
szervokormány, légzsákok, tolatóka-
mera, 10%-tól elvihető, 120 hó, havi 
27 990 Ft, THM: 9,5%-tól

Nissan Primera 2.0 Acenta Wagon

Motor:
Benzin, 1998 cm³
Évjárat:
2003. október
Műszaki:
2009. október
Futott km:
139 500

77 kW (105 le), ABS, centrálzár, 
el.ablak, immobiliser, ködlámpa, 
alufelni, klíma, szervokormány, lég-
zsákok, 10 %-tól elvihető

Renault thalia 1.6 16V dynamique

Motor:
Benzin, 1598 cm³
Évjárat:
2003. április
Műszaki:
2009. március
Futott km:
75 430

56 kW (77 le), CD, centrálzár, el. ab-
lak, el. tükör, immobiliser, klíma, szervo-
kormány, légzsákok, 10%-tól elvihető, 
120 hó, havi 12 400 Ft, THM: 9,9%-tól

Suzuki Wagon R+ 1.3 glX

1 050 000 Ft

Motor:
Benzin, 1298 cm³
Évjárat:
2003. július
Műszaki:
2009. július
Futott km:
61 700

65 kW (89 le), ABS, centrálzár, elekt-
romos ablak, immobiliser, manuá-
lis klíma, szervokormány, légzsák, 
10%-tól elvihető, max. 60 hó, havi 
15 600 Ft, THM: 13 %-tól

toyota Corolla 1.4 linea terra

1 050 000 Ft

Motor:
Benzin, 1332 cm³
Évjárat:
1998. június
Műszaki:
2008. június
Futott km:
166 500

120 kW (164 le), centrálzár, elektromos 
ablak, tükör, manuális klíma, szervokor-
mány, CD-autórádió, friss műszaki vizs-
gával: 550 000 Ft

Citroen ZX 1.9 td klímás

499 000 Ft

Motor:
Diesel, 1904 cm³
Évjárat:
1995. december
Műszaki:
2007. december
Futott km:
222 000

Cím: Üllő, K-Sped Krt. 21. 4-es főút, 
körforgalom mellett (a Mol-kútnál)
telefon: (+36) 30/663-6370, (+36) 29/522-790
ügyintézés és finanszírozási tanácsadás: Misztl István
Nyitva tartás: H-P: 8-18 óráig, Szo: 9-13 óráighasznált autók

Használt autó akár két év garanciával, két év műszaki vizsgával!

1 999 000 Ft

CASCoMeNteS AKCIÓS HItelAjÁNlAtoK HoZott AUtÓRA IS
Vételár Kezdőrészlet törlesztőrészlet Futamidő tHM

 500 000 Ft 50 000 Ft 9 900 Ft 60 hónap 14%

1 000 000 Ft 100 000 Ft 19 900 Ft 60 hónap 14%

1 500 000 Ft 150 000 Ft 17 900 Ft 120 hónap 11%

2 500 000 Ft 250 000 Ft 29 500 Ft 120 hónap 11%

Labdarúgásmég elérhető a doBogó
kapufáig jutottak. A 29. percben óriási bra-
vúrral védett Szűcs Lajos, de Krajnc Balázs 
nem járt túl az eszén. Jöttek előre a hazaiak, 
de ezen a napon semmi nem jött össze ne-
kik. A 33. percben Szeverényi fejelt mellé. A 
37. percben Cseke tologatott a 16-oson be-
lül, mikor Pocuca becsúszott, rögtön jöhe-
tett a büntető. A 11-esnél azonban a lelátón 
tomboló monori nézők Szűcs Lajos bravúr-
jának tapsolhattak, maradt a 0-1. Fordulás 
után, 4 perc alatt 4 szöglete volt a Békéscsa-
bának, de Szűcs Lajos kapujára egyik sem 
jelentett veszélyt, mivel a szünetben Kajliék 
remekül átszervezték a védekezést. A má-
sodik félidő első monori akciójából viszont 
gól született. Deffo fejese táncolt bent a há-
lóban a remekül játszó Simon Zsolt cselei és 
jól irányzott beadása segítségével. A talá-
lat után ritmus vesztett a Békéscsaba. Az 56. 
perc is hozott meglepetést, néma maradt a 
bírói síp mikor Csáki ugrott ki egyedül ka-
pura. Ám érdekes körülmények között sze-
relték, de rá egy percre Deffo roboghatott 
szintén egyedül a kapu felé, ekkor Rubus 
hátulról fellökte, így mehetett is zuhanyoz-
ni a jogos büntetőlap után. Ezután már csak 
csapatunknak volt helyzete, a 65. perctől Si-
mon folyamatosan bombázta a kaput, de 
Viniczai nagy bravúrral védett. A már telje-
sen kinyíló csabai védelmet kedvére kont-
rázta le gárdánk. A 80. percben Halgas lőtt 
az oldalhálóba, majd két percre rá Bán Zsolt 
lövését védte a lilák portása, majd a 83. perc-
ben Deffo lőtt centikkel mellé. A 87. perc-
ben jöhetett volna a slusszpoén, de Simon 
Zsolt lövését is bravúrral védte Viniczai. Vé-
gül jöhetett az ünneplés, jó volt látni a pá-
lya szélén a jövő és a jelen focistáit, ahogy 
egymást tapsolták. A mérkőzés összképe 
alapján együttesünk teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott a listavezető otthonában. 
 – Fegyelem, munka, alázat. Ma ezeket a 
nemes szavakat sikerült tartalommal meg-
töltenünk, ami nagyszerű sikert eredmé-
nyezett az első helyezett Békéscsaba ott-
honában – mondta a meccs végén Varga 
Károly

 25. forduló: Tisza Volán Szeged–Monor 
SE 3-3 (1-2). Szeged, 70 néző. Szöglet: 4:6 
(1:5). Gólszerzők: Csáki, Simon, Deffo. Monor 
SE: Szűcs, Kinder, Csáki, Pocuca, Kajli, Magyar, 
Csikós, Morauszki (Boros 80.), Bán, Deffo, Si-
mon. Edző: Varga Károly, Herbály Zsigmond.
 – Flúgos futam volt, ahol győzelmet és 
ezáltal nagy lehetőséget szalasztottunk el. 
Különösen a 3 rögzített szituációból beka-
pott gól a bosszantó, és azt is meg kell je-
gyezzem, megítélésem szerint 2-1-es veze-
tésünknél egy szabályos gólunkat és egy 
büntetőt nem adtak meg, ami perdöntő is 
lehetett volna   – mondta Varga Károly
 26. forduló: Monor SE–Vasas II 0-2 (0-1). 
Szögletarány 8:3 (4:1). Monor, 400 néző. Ve-
zette: Czirbuly. Monor SE: Szűcs (Zsigri 46.), 
Kinder, Pocuca, Kajli, Csáki, Csikós (Morauszki 
60.), Magyar, Csőke (Simon 60.), Bán, Deffo, 
Halgas. Edző: Varga Károly, Herbály Zsig-
mond. 
 Az első félidőben szinte semmi nem tör-
tént a pályán. A védekezéssel törődő Vasast 
nem tudta hibára késztetni csapatunk, el-
lenfelünk, pedig egyáltalán nem erőltette 
a támadást. Így a 40. percig unalmas me-
zőnyjátékkal teltek a percek, mikor a vendé-
gek 9-es játékosa, Szűcs László lőtt kapufát, 
a kipattanót hálóőrünk próbálta megkapa-
rítani, ám az érkező Bielik Martin kapusunk-
kal együtt bevágta a labdát a hálóba. A bíró 
kapustámadás helyett megadta a gólt (0-1). 
(Az eset után Lajost kórházba kellett szállí-
tani.) Az 57. percben végleg eldőlt a talál-
kozó. Zsigri Viktor jött ki a kapujából, meg 
is szerezte a labdát, Kiss Károly viszont át-
esett rajta. A bíró meglepetésre büntetőt 
ítélt, melyet Czimmermann vágott a hálóba 
(0-2). Innen már nem volt visszaút. A gör-
csösen támadó Monor a büntetőből és a 
kettős emberelőnyből – a 73. percben Bá-
lányit, majd a 85. percben Ignácz Mátét állí-
totta ki a játékvezető – sem tudott a kapu-
ba találni. 
 – Az idény talán leggyengébb játékával 
nem tudtunk mit kezdeni a szervezeten ját-
szó Vasassal.
 Júniusi mérkőzések: június 8., 17 óra: 
REAC II–Monor SE; június 15., 17 óra: Monor 
SE–Szigetszentmiklós. 

Életből a legjobbat!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

Méregtelenítéshez:
Zöldbúzafű, búzafűlé • Green mix 9 • Pi-víz
4.3.2.1. ital • lúgos víz • lúgosító készítmények

Reform élelmiszerek széles választéka 
dohányzásról leszoktató program

Ingyenes szaktanácsadás!

Ahogy a természet, úgy 
az ember is képes évről évre megújulni

23. forduló: Monor SE–Bajai LSE 3-1 (1-0). 
Monor, 300 néző. Vezette: Tóts S. Gólszerző: 
Deffo Fabrice (3). Monor SE: Szűcs, Morauszki, 
Kajli, Csáki, Pocuca, Csikós, Bán, Csőke (Bo-
ros 84.), Magyar, Halgas (Tranquilli 87.), Deffo 
(Minelli 89.). Edző: Varga Károly, Herbály Zsig-
mond. Az utolsó 10 percben már ollézott a 
közönség, és Varga mester cseréi után vas-
taps kísérte a játékosokat a kispadhoz, s 
még a sípszó után is percekig tombolt a 
publikum. Volt is miért, hiszen a második 
helyen álló Baját remek játékkal megvertük, 
kiknek az igazi „baja” Deffo Fabrice volt.
 24. forduló: Békéscsaba Előre 
1912–Monor SE 0-2 (0-1). Békéscsaba, 500 
néző. Vezette: Galambosi Mihály. Monor 
SE: Szűcs, Kinder, Pocuca, Morauszki, Kajli, 
Csáki, Deffo, Csőke (Simon 21.), Halgas, Bán 
(Faragó 90.), Csikós (Boros 86.). Edző: Var-
ga Károly, Herbály Zsigmond. Gólszerző: 
Pocuca (25. perc), Deffo (52. p.).
 A 24. fordulón a felnőttek mérkőzé-
se előtt Bajári Tamás 98-as utánpótlá-
sai játszottak előmeccset a Békéscsa-
bával. A fiatalok lehengerlő játékkal 
nyertek 9-0-ra a lila-fehér fiatalok el-
len az első nagypályás mérkőzésükön. 
Ennek köszönhetően jó hangulat és szép-
számú monori szurkoló fogadta a kivo-
nuló együtteseket. A lelátón zengett-
zúgott a Hajrá Monor! A meglepődött 
békési nézők azt hitték Monoron vannak.  
Az első nagy helyzet mégis a hazaiaknak 
adódott, de Szeverényi az 5. percben mellé 
lőtt. Az ellenakcióból már Halgas tüzelt, de 
szintén mellé. Ezután együttesünk átvet-
te a kezdeményezést, lendülete még akkor 
sem tört meg, mikor Csőke Istvánt ütközé-
se után ápolni kellett, s emberhátrányban 
játszottunk. A 21. percben egy kényszerű 
csere következett. Jött a tehetséges Simon 
Zsolt, aki a 24. percben majdnem gólt is 
szerzett, de Viniczai óriási bravúrral hárított. 
Az ezt követő szögletnél azonban már ő is 
tehetetlen volt, és Pocuca Pedrag 25 perc já-
ték után megszerezte a vezetést. A gól fel-
paprikázta a csabaiakat, akik a 27. percben 

3 999 000 Ft + Áfa 

749 000 Ft 2 399 000 Ft

1 399 000 Ft
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NBIII Mátra csoport, U19
 19. forduló: Dunakeszi–Monor SE 0-8 
(0-2). Gólszerzők: Micsu (2. perc), Kiss (30., 
58.), Paput (55., 75.), Fekete (80.), Révész 
(85.), Hajdu (90.). Árvai Zoltán és Németh 
István gárdája fölényes győzelmet aratott. 
 20. forduló: Monor SE–Tura VSK 
6-0(4-0). Gólszerzők: Paput Norbert (2., 4. 
és 9. perc), Kiss (32. perc), Soltész (67. perc), 
Kiss (67. perc ).
 Nem volt zökkenőmentes a csapat heti 
felkészülése, iskolai és egyéb elfoglaltsá-
gok színesítették az edzéseket. Szeren-
csére a Tura kellemes ellenfélnek bizo-
nyult. A mérkőzés már az első 10 percben 
eldőlt, Paput Norbi mesterhármasával. Két-
szer lefutotta a vendégegyüttes védelmét, 
míg a harmadik gólnál Hajdú kapufájánál 
volt jó időben, jó helyen. Norbi ezzel le is 
tudta a napot, s Kiss István lépett elő gól-

felelőssé. Kettőt vágott a hálóba, amo-
lyan húzogatós cselek után. A napi gól-
termést a cserét megháláló Soltész Bálint 
zárta. A fiatalok időnként ötletesen, gyor-
san, de leginkább az ellenfél tempójában 
játszottak. Reméljük a következő mér-
kőzésekre is tartalékoltak energiájukból! 
 – Győzelmünk teljesen megérdemelt, 
játékunk időnként eladható volt. Remé-
lem vevő volt rá a szépszámú szurkolótá-
borunk! – mondta Németh István.
 21. forduló: Veresegyház–Monor 1-0 
(0-0). 
 – A bajnokságban eddig sok mindenen 
átmentünk, és sok mindent kibírtunk. Ez 
ma nem volt elég! A mérkőzés jóval ma-
gasabb színvonalú volt a bajnoki osztály-
nál! Megyünk előre, mert van még feladat! 

– összegezte a mérkőzést Németh István.
 22. forduló: Monor SE–Szolnok 7-0 

Labdarúgásmég mIndIg a lIsta élén
Labdarúgás

két mérkőzésre 
az aranyéremtől

KIÁRUSÍtÁS! 
Monoron, az Ady Endre u. 87. szám

 alatti varroda területén
gyerek-férfi öltönyök, 

női kosztümök
 és kiegészítők kiárusítását 
tartjuk, amíg a készlet tart.

Nyitva: naponta 8-15 óráig, szombaton 9-12 óráig
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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(4-0).Gólszerzők: Simon Zsolt (6., 18., 40., 48. 
perc), Kiss István (19., 62.), Paput Norbert (49.). 
A hét rúgott gól mellé még négy kapufát 
is lőttünk, színesítve ezzel a mérkőzést. A 
vége egy kicsit paprikásra sikeredett. A 
jobb eredményt remélő Szolnok néhány 
játékosa nehezen viselte a vereséget, és 
sajnos durvaságra ragadtatta el magát. 
 – Az első félidei játékunk az tejszínhab 
nélkül is élvezetes volt. Gratulálok a csa-
patnak! – hangsúlyozta az edző. 
 

Sport rovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid 

a www. monorse.hu szerkesztő munkatársai
Friss infók a Monor SE-ről: www.monorse.hu
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Füri József és Fia 
víz, gáz, fűtés, 

hűtés és klímatechnika
LG klíma termékek értékesítése,

 beszerelése, telepítése, 
szervizelése zöldkártyás

 képesítéssel.
Monor, Wesselényi u. 17. 

Tel.: 06-70-503-9509, 06-30-9341-071.
E-mail: furiszer@citromail.hu

 Kamilla Patika
megnyílt a rendelőIntézet mellett

több, mint gyógyszertár
orvosi vények beváltása

szaktanácsadás
vérnyomásmérés

vércukorszint-mérés
dermokozmetika

babaápolás
gyógytermékek

homeopátia
egészségpénztár elfogadóhely

Patika EP, OTP EP, MKB EP K&H EP, Medismart kártyák 

(Gererali EP, Postás EP, Dimezió EP, AXA EP, Provita 

EP), Vasutas EP, Aranykor EP, Tempo EP

Szeretettel várjuk 
2008. június 4-én az országos 

Patika Nap rendezvényre 
9-16 óráig:

ingyenes vércukorszint-mérés
ingyenes vérnyomásmérés

ingyenes hajszerkezet-vizsgálat
Dr. Hauschka dermo kozmetikum 

bemutatása

HoSSZÍtott NyItVA tARtÁS:
H, K, P: 8–19-ig   •   Sze, Cs: 8–2130-ig   •   Szo, V: zárva

Tel.: 06-29-610-320   •   Monor, Balassi u. 2/B

19. forduló: Dunakeszi–Monor SE 1-5 (0-2). 
Monor SE: Jansik, Zsiros, Kajli, Huszár, Farkas, 
Bók, Pokornyik, Barcsai, Jávorszki, Baranyi, 
Hegedűs. Cserék: Kovács, Galambos, Makra, 
Povázson, Koncz. Edző: Baranyi György. 
 Könnyed győzelmet aratott csapatunk 
és bejött a háromcsatáros játék. A hazaiak 
büntetőből szépítettek. 
 20. forduló: Monor SE–Tura VSK 12-0 
(6-0). Monor, 50 néző. Vezette: Tutor. 
Monor: Jansik (Bokros 64.), Kajli, Farkas (Ga-
lambos 59.), Barcsai, Czermann, Pokornyik, 
Bánszki (Zsíros 46.), Baranyi (Makra 70.), 
Bók, Jávorszki, Koncz (Hegedűs 46.). Edző: 
Baranyi György. Gólszerzők: Jávorszki (15., 
16., 19., 43., 44. és 86. perc), Remák (31. perc, 

öngól), Barcsai (72., 77.), Zsíros (85.), Bók 
(87.), Makra (90.). 
 21. forduló: Veresegyház–Monor SE 2-3.
 22. forduló: Monor SE–Szolnok 4-1 
(2-1). Monor, 100 néző. Vezette: Dani Ta-
más, Székely Ákos, Dani Melinda. Monor SE: 
Jansik, Barcsai (Zsíros 81), Czermann, Kajli, 
Farkas, Bók, Bánszki (Koncz 77), Baranyi (Ga-
lambos 71), Huszár (Pokornyik 74), Jávorszki 
(Hegedűs 81), Herbály. Edző: Baranyi györgy, 
Farkas Zoltán. 
 Már az elején kiderült a Szolnok kontrá-
ra berendezkedve fogja lejátszani a mérkő-
zést. A vendégek Máté gyorsaságában bíz-
tak és átadták a területet a Monornak, így 
az első 25 percben csak nekünk volt hely-
zetünk. Az első vendégkontra után Máté 
révén váratlanul megszerezte a vezetést 
a Szolnok (0-1). Örömük nem tartott soká-
ig, hiszen rá két percre gólvágónk, Bók Ba-
lázs mesteri ívelése után egyenlített (1-1). 
Majd újabb két szolnoki kapusbravúr után, 

Labdarúgásu16 – sorozatos győzelem a 41.percben Herbály tört be a 16-oson be-
lülre. Szabálytalanul szerelték, így jöhetett 
a jogos büntető. A labda mögé Baranyi Pé-
ter állt, és könyörtelenül vágta a hálóba a 
labdát (2-1). Fordulás után kiegyenlít lett a 
játék, az első izgalomra az 56. percig kel-
lett várni. Ekkor a játékvezetők megunták 
a szolnoki mester folyamatos szidását, és 
Rácz Imre edzőt elküldték a kispadról a le-
látóra. Az eset a mi csapatunkat fogta meg 
percekre, de Galambos Erik becserélése 
után szempillantásra megváltozott játé-
kunk. Jávorszki passzából első labdaérin-
tés után gólt szerzett a névnapját ünnep-
lő csatár, majd megköszönve gólpasszt ő 
adott egyet Jávorszkinak, mellyel el is dőlt 
az összecsapás (4-1). A végén még a lefú-
jás után is kaptak egy piroslapot a vendé-
gek, akik nem tudták elviselni a vereséget, 
és többször is balhéztak a pályán játékosa-
inkkal, a bírókkal és a nézőkkel. 
 Júniusi bajnoki műsor: június 08.: 12 óra 
(U19), 14 óra ( U16) Gyöngyös–Monor (baj-
noki arany döntő); június 14.: 11 óra (U19), 
13 óra (U16) Monor–Balasagyarmat. 

U13 Kiemelt csoport.
 18. forduló: Monor–Szigetszentm. 20-0. 
 19.forduló: Monor–Dunaharaszti 1-1. 
 20. forduló: Monor SE–Kőrisfa Nagykő-
rös 6-0 (3-0). Monor, 150 néző. Monor SE: 
Bekker, Lázár (Szvitek), Czövek, Vékei, Fűri 
(Cselovszki), Farkas (Gál), Molnár, Bencsik, 
Ocztos (Köffer), Medgyes, Paput. Edző: Csőke 
István.
 A harmadik helyen álló Nagykőröst 
fogadta csapatunk egy remek hangula-
tú találkozón a szép számú közönségnek 
köszönhetően. Ez úgy felpörgette együt-

tesünket, hogy már az első percben Paput 
révén megszereztük a vezetést. A lelke-
sedés nem hagyott alább. A 23. percben 
már újból gólnak tapsolhattak a nézők. 
Ekkor Ocztos egyéni akciója után szerzett 
gólt  Monor. Később Bencsik talált kapu-
ba, ami egyben a csapat 100. gólja volt. Az 
55. percben Bencsik passzát váltotta gól-
ra Paput, majd Molnár Ákos lőtt egy bom-
bát, végül a rangadón a kiválóan játszó 
Paput Roland révén kialakult a fölényes 
monori siker. A csapat két mérkőzésre van 
az aranyéremtől! 

Labdarúgásjól szerePelt az u11
Monor SE–Albertirsa 6-2. A monori csa-
pat lejátszotta elmaradt bajnoki mérkő-
zését Albertirsa ellen. Az eddig nyeretlen 
irsai gárda ezúttal is pont nélkül maradt 
annak ellenére, hogy a monori együttes 
nagyon gyenge formában játszott. Ezzel 
a győzelemmel eldőlt, hogy csapatunk 
a felsőágban folytathatja a rájátszást. 
 Monor SE–Törtel 8-1. Mivel a vendé-
geknél több idősebb gyerek is játékle-
hetőséget kap, versenyen kívül vesznek 

részt az U11-es bajnokságban. Monori fi-
ataljainkat ez a tény nem befolyásolta 
a gólgyártásban, és ott folytatták, ahol 
múlt héten abbahagyták. Csapatjátékban 
és egyénileg is sikerült az ellenfél fölé ke-
rekednünk. Kilenc gólt szereztünk, de saj-
nos ebből egy öngól volt, így alakult ki a 
8-1-es eredmény! Minden játékos dicsé-
retet érdemel, de kiemelendően Kele-
men Ádám teljesített, aki négyszer talált 
be az ellenfél hálójába! 

 
Gépjárművezető-képző Kft.

tanfolyam indul
 június 4-én és 11-én 17 órakor

számítógépes felkészítés kresz-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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Nettó hirdetési áraink
méret színes Fekete-fehér
1/1 oldal 70 000 Ft 50 000 Ft
1/2 oldal   40 000 Ft 30 000 Ft
1/4 oldal 24 000 Ft 17 000 Ft
1/8 oldal 14 000 Ft 9 000 Ft
1/16 oldal 8 000 Ft 5 000 Ft
Apróhirdetés  40 Ft/szó
Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség elér-
hetőségein Szekerka János szerkesztőnél. 
Tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767, 
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
hirdetések leadása minden hónap 20-ig.

hirdessen a strázsában!
állás

A toyotA Kovács Autóház Kft. munka-
lehetőségeket kínál:
Munkafelvevő. Követelmények: 
érettségi, jogosítvány (min. B kat.). 
gépjárműtechnikusi vagy magasabb 
szintű végzettség, műszaki vizsgázta-
táshoz vizsgabiztosi bizonyítvány, szá-
mítógép ismerete (min. Word, Excel), 
fényképes önéletrajz. Előnynek számít, 
ha ugyanilyen vagy hasonló területen 
már dolgozott, gyakorlatot szerzett.
Autószerelő. Követelmények: érettsé-
gi, jogosítvány (min. B kat.), számító-
gép ismerete (min. Word, Excel), fény-
képes önéletrajz, gépjárműtechnikusi 
vagy magasabb szintű végzettség. 
Előnynek számít, ha Toyota Step vizs-
gával és gyakorlattal rendelkezik.
Érdeklődni lehet: TOYOTA Kovács Au-
tóház, Monor, 4-es főút, 35. km. 
Tel.: 29/413-381

szolgáltatás

Riasztók, megfigyelőrendszerek tele-
pítése, karbantartása. 
el.: 06-30-99-27-367

apróhirdetés

Monori Strázsa
Monor Városi Önkormányzat lapja

XVII. évfolyam, 6. szám •  2008. június 2.
ISSN: 1216-8106

Kiadó: 

Szerkesztő: Szekerka János • tervezőszerkesztő: Papp János
Szerkesztőség:  2200 Monor, Acsádi u. 8. • Fax: 29/410-767
Telefon: 06-30/467-7216 • E-mail: monori.strazsa@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi 
út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igaz-
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monoron hunytak el

Pálinkás Károlyné, Füri Lászlóné, 
Klenczerné Bajkai Julianna, Seres Imréné

anyaKönyvi híreK
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Nyitva:
Hétfő-péntek: 

8-18 óráig
Szombat: 

7-13 óráig

Monor, 
Bajcsy-Zs. u. 6
(az udvarban)

Széles választék
Kulturált környezet

Diszkont árak

Borok, röviditalok, pálinkák, 
sörök, üdítőitalok

dohányáru, édességek, 
ajándéktárgyak

egyedi, névre szóló 
gravírozott ajándékok, 

díszcsomagok
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Redőnyök műanyag-alumínium, 
napellenző, mobil -fix szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny a gyártótól! 
Nyugdijasoknak 10% kedvezmény! 
Tel.: 06-30-401-1029

társasházkezelést vállalunk
állami társasházkezelői szakképzettség-
gel, gyakorlattal. KOVI-SZOLG BT.
Tel.: 06-20-913-2944, fax: 06-29-416-944
karacsondierzsebet@monornet.hu

Német, francia, angol nyelvből korre-
petálást vállalok. Tel.: 06-30-577-0677

Ingatlan

Monoron, a Pozsonyi lakótelepen eladó 
egy második emeleti, 60 nm-es örökla-
kás. Irányár: 11,9 millió Ft. 
Tel: 06-30-5489-882

egyéb

geKKo Képességfejlesztő Játszóház 
franchise-jog a Vecsés, Monor, Pécel, 
Maglód és Gyál települések által hatá-
rolt területekre eladó
Érd.: 06-30-485-9358

Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték 
Tóth Jánost utolsó útjára, 

és együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

június 4., 8-16 óra
Művelődési Központ – Véradás

június 5., 8 óra
Művelődési Központ
Kossuth-napok a Kossuth Lajos Általános 
Iskola szervezésében

június 7., 12 óra
Művelődési Központ
Nemzetőr Gála a Nemzetőr úti Általános 
Iskola szervezésében

június 12. 16 óra – Vigadó, Díszterem
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tan-
évzáró hangversenye

június 21. 17.30 – Művelődési Központ
Monori Strázsák Néptánc Egyesület tánc-
háza

július 4. – Vigadó, Díszterem 
Mocsári Károly zongoraművész és Qian 
Zhou szingapúrban élő, kínai születésű 
hegedűművésznő koncertje

Rendezvénya vIgadó júnIusI Programja
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AtlASZ HŰtŐHÁZ     

M INtAboltjA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13 

Akciós árak június 2-től 14-ig!

Csirkeszárny (gy.  fagy.)

450,-

előhűtött csirkemáj490,-

további akciós termékek:
előhűtött csirkezúza 490,-
csirke felsőcomb farrésszel 490,-
csirkemáj szívvel (gy. fagy.) 250,-
csirkezúza (gy. fagy.)  450,-
virsli, lecsókolbász, párizsi 350,-
Pulyka alsócomb (gy. fagy) 290,-

előhűtött csirke egészcomb 690,-
tyúk hátsó negyed 490,-
erdélyi micshús 790,-
diák csemege 790,-
gubacsi csípőskolbász 790,-
Füstölt dagadó 990,-

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • házinyúl • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott 
zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

egyéb forgalmazott termékek:

Kiváló minőség,

alacsony ár!

Ft/kg

Ft/kg

darált pulykahús490,-
Ft/kg

tyúk, kakas

550,-
Ft/kg

Füstölt hátsócsülök790,-
Ft/kg

A feltüntetett árak Ft/kg-ban értendők.

Pulykaszárny

290,-
Ft/kg

Húsos sertéscsont 190,-
Ft/kg

Sertésoldalas

790,-
Ft/kg

Sertés dagadó

 790,-
Ft/kg

ticket Restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

Konyhák, éttermek részére 
kiszállítást vállalunk: 06-29-412046

darált sertéshús
599,-

Ft/kg


